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O Sorriso de Condoleeza Rice

Enquanto milhares de bombas abatiam-se sobre
as cidades e vilas do Líbano, e outros tantos fogue-
tes sobre Haifa e Tiberíades, a secretária de Estado
dos Estados Unidos, contrariando mais de 40 anos
de tradição diplomática americana, afirmava que um
cessar-fogo “ainda não era possível ou mesmo ne-
cessário”. De forma claramente maquiavélica – vi-
sando dar tempo à estratégia de Israel em aniquilar
qualquer adversário regional com poder de fogo –
“Condi” Rice afirmava, entre sorrisos gentis, que a
violência representava “as dores do parto do novo
Oriente Médio democrático”.

Pouco depois, no domingo 30 de julho de 2006,
bombas israelenses matavam dezenas de refugia-
dos, mulheres e crianças, em Qana, sul de Tiro.

Medo e Desesperança em face da

ausência de lideranças

Há quase vinte dias, um pequeno país, dinâmico e
tolerante, multi-étnico e multicultural, com uma demo-
cracia em plena construção, é atacado impiedosamente
por um país – também democrático – sem qualquer
ação concreta das grandes potências ou da ONU.

A guerra de Israel contra o Líbano – muito mais
do que uma guerra contra o Hizbollah – é o produto
de uma longa exasperação, cansaço e inabilidade de
uma nova elite dirigente que chegou ou poder em
Tel Aviv em 2005. Ansiosa para dar provas de ser
tão capaz de defender o país como foram as gera-
ções anteriores, procuraram um estratégia unilate-
ral e de confronto militar para resolver “em defini-
tivo” o conflito regional. Para isso, contaram, desde
sempre, com o beneplácito da secretária de Estado
“Condi” Rice, em evidente contradição com a di-
plomacia americana para a região.

As negociações diretas com as partes envolvidas
foram descartadas: não havia ninguém “do outro
lado” para negociar. Assim, descartou-se Yasser
Arafat, Mahmud Abbas, o presidente democratica-
mente eleito da Palestina e, enfim, o Hamas – parti-
do cuja vitória é resultante da própria ausência de
esperanças para uma saída negociada do conflito.
Da parte de Tel Aviv, era, e ainda é, uma disposição
clara de escolher com quem negociar, descartando
qualquer liderança representativa do adversário. O
que não se percebia – desde a retirada unilateral e
sem negociações de Gaza – é que a cada ação israe-
lense contra as lideranças palestinas, gerava novas
lideranças – ainda mais ferozmente nacionalistas.
Israel exige uma situação ímpar em termos de reso-
lução de conflitos: quer a paz para negociar a paz.
Nos conflitos modernos – Coréia, Vietnã e no pró-
prio Oriente Médio – mantiveram-se longas con-
versações de paz durante duras ações militares,
como durante as conversações de Paris para o fim
da Guerra do Vietnã. Neste caso, esquece-se que a
paz se negocia entre inimigos... Amigos não preci-
sam de acordos de Paz!

Mas, a grande diferença – nos casos anteriores –
era a existência de lideranças regionais poderosas e
da mediação dos Estados Unidos, desejosos de evi-
tar uma escalada e um conseqüente aumento da in-
fluência da ex-União Soviética na região. O fim da
Guerra Fria (e da URSS) alterou profundamente o
quadro. Ainda Clinton tentou mediar o conflito,
mas com a chegada de Bush e seu pessoal político
ao poder, deu-se carta branca a Israel para uma
resolução militar do conflito.

11 de Setembro e a

Política Norte-americana

Os atentados terroristas de 11 de setembro de
2001, contra os Estados Unidos, aprofundaram este
estado de coisas: somou-se ao conflito regional no
Oriente Médio – cujos principais termos são
demográficos, territoriais e de definição de frontei-
ras – um conflito global, quase civilizacional (no
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Veio então a aventura americana no Iraque, em 2003.
A guerra rápida e popular transformou-se num massa-
cre contínuo, com 100 mortos civis por dia, um país
destruído e o barril de petróleo a US$ 80.

Ainda assim a liderança neoconservadora em Wa-
shington continuou a acreditar na capacidade de forjar
a democracia e a tolerância através de bombardeios de
mísseis Tomahawk, de prisões ilegais e de tortura con-
tra prisioneiros. Trata-se do maior crime de malversa-
ção de princípios da História da América: todas as
idéias básicas sobre direitos civis foram abandonadas e
a própria Administração Bush tratou de subverter as
regras do direito internacional, das noções de direito
humanitário e de direitos civis.

Ao invés de aconselhar comedimento e impor
um cessar-fogo que levasse a negociações – como
todas as vozes responsáveis no mundo exigiam,
incluindo-se aí o Conselho de Segurança da ONU –
“Condi” Rice distribuía sorrisos pelo Oriente Mé-
dio e Ásia, afirmando continuamente que “ainda
não era o momento de um cessar-fogo”.

Quantos deveriam morrer para ser momento
“adequado” do cessar-fogo? O grave é a irrupção,
por detrás da inércia calculada dos Estados Unidos,
da clara concepção de Bush&Rice sobre as relações
internacionais: ao afirmar que não se poderia aceitar
um cessar-fogo antes da alteração das condições
políticas, Rice – subvertendo a máxima de Clau-
sewitz – colocava a guerra como primeira opção,
como forma básica de moldar as relações internaci-
onais e alcançar objetivos políticos. Descartavam-
se assim as negociações, o cessar-fogo humanitário
e a intervenção da ONU. No caso desta entidade a
estratégia era mais macabra: com auxílio do embai-
xador dos Estados Unidos na instituição – nomea-
do por puro escárnio! – tratava-se de desacreditar
de vez a instituição e substituí-la pela OTAN, sob
controle dos EUA.

A estratégia de Israel: erro trágico
Para a nova geração de dirigentes de Israel, nasci-

dos na sombra poderosa de “Arik” Sharon era ne-
cessário provar sua capacidade para dirigir o país.
O recurso a guerra foi encarado como o meio único
capaz de garantir a segurança do país. O grau de
ansiedade, disfarçado em dinamismo econômico e
social, é mal encoberto pelas centenas de jovens,
militares ou civis, armados nas ruas de Jerusalém,
Jaffa ou Tiberíades.

São cafés, táxis, restaurantes, shoppings e até
cinemas onde fuzis e metralhadoras portáteis fa-
zem parte do dia-a-dia da sociedade. O país encon-
tra-se dividido em vários sentidos: religiosos e ultra-
religiosos, estes com suas roupas negras, chapéus e
cachos de cabelo; bairros inteiros dedicados a sua
residência, sempre solicitando “prudência” no ves-
tir dos não-ortodoxos. Existem ainda as claras divi-
sões entre militares, diplomatas e acadêmicos. Na
universidade de Haifa, numa reunião com especia-
listas em relações internacionais, era notório o des-
crédito com a diplomacia americana de “reformatação
do Grande Oriente Médio”, conforme os neo-con-
servadores americanos, e a enfeudação da política isra-
elense a esta concepção ultra-reacionária. Para estes
acadêmicos, o governo de Israel erra ao seguir o lobby
judaico norte-americano – mais conservador e radical
do que a própria ala conservadora estabelecida em Isra-
el. Para os professores em Haifa, e também na Univer-
sidade Hebraica de Jerusalém, é o momento de cessar
toda a intervenção nos países árabes, incluindo-se aí a
Palestina, negociar o estatuto de Jerusalém e obter uma
paz duradoura e digna para todos.

Não estão só: organizações de direitos humanos
resistem e denunciam as prisões em massa por par-
te dos israelenses, os programas de assassinato se-
letivo e os métodos de interrogatório de prisionei-

ros. Agem, também, de forma direta na assistência
de homossexuais palestinos, recolhidos e abriga-
dos, ante a ameaça de morte sumária.

De qualquer forma, o medo é disfarçado por uma
ansiedade constante, por um fazer obsessivo. Sob a
pátina psicológica funciona uma sociedade muito
dinâmica, com debates intensos e heterodoxos, como
o debate iniciado na Universidade Hebraica de Jeru-
salém pelos chamados “novos historiadores”. Um
grupo de pesquisadores que negam a versão, até
então canônica, sobre a fundação de Israel: “Um
povo sem terra para uma terra sem dono”. Na ver-
dade, tais historiadores israelenses mostram que
centenas de milhares de palestinos foram expulsos
de seus lares durante a “Nakba” (“O desastre”, a
expressão em árabe para a derrota na Guerra de
Independência de Israel de 1948).

Tais debates e dissidências, no interior da socie-
dade israelense – tão distante de sociedades fecha-
das e intolerantes como a saudita ou iraniana – mos-
tram a força da tolerância e da democracia. O terrí-
vel equívoco – na verdade um erro histórico de gra-
ve dimensão – foi a elite política israelense – órfão
da aterradora, por sua força e história, imagem de
Arik Sharon – querer mostrar sua capacidade para
fazer a guerra em vez de negociar.

Escolheu-se, sob o impacto do seqüestro de jo-
vens soldados, a resposta musculosa, dura e
impiedosa. Casas, infra-estrutura, pessoas, tudo
pode ser alvo no Líbano. A segurança de Israel tudo
justifica. O grave neste momento é que a única força
capaz de levar a uma intermediação, capaz de nego-
ciar a minimização do drama social faltou ao encon-
tro: “Condi” Rice preferiu tocar piano enquanto
Beirute era bombardeada. Tal desprezo pela vida
humana nem mesmo é original: um outro governante
já tocara lira enquanto outra cidade queimava...

Destruindo a ONU
A ONU, através do seu Conselho de Segurança, a

França, a União Européia e os aliados árabes dos Esta-
dos Unidos, tais como a Arábia Saudita, Egito e Jordânia,
exigiam o cessar-fogo e advertiam para o impacto da
destruição do Líbano e de sua democracia para as gran-
des massas do Oriente Médio. Egito e Arábia Saudita
advertiam Rice de que não seria bem-vinda, cancelando
suas passagens pelo Cairo e Riad.

A ação do Departamento de Estado americano,
leia-se ainda uma vez, “Condi” Rice foi de entravar
todas as negociações: vetou as ações da ONU e
desconsiderou o envio de uma força de paz para a
região. Ao contrário, endossou a exigência de Israel
de que só admitiria – no território do Líbano! – uma
força da OTAN, tripudiando assim da missão uni-
versal da ONU e assumindo, ainda uma vez, a po-
lítica de desprestigiar a entidade. Como se não bas-
tasse uma série de ataques atinge a própria ONU,
mata seus funcionários e impede suas atividades na
região. Apesar de todos os protestos em menos de
uma semana mais um posto da ONU é atacado... A
instituição estava sendo expulsa da região... Aos pro-
testos dos membros do Conselho de Segurança, o em-
baixador dos Estados Unidos, o notório belicista e anti-
ONU ativista John Bolton, impunha seu veto a qual-
quer condenação ao governo de Israel. Enquanto isso,
na suas idas e vindas para Tel Aviv, “Condi” Rice, toda
sorrisos, continuava a afirmar que não era o momento
para o cessar-fogo ou para negociações. Incentivava-
se, assim, a nova liderança israelense a continuar os
ataques contra o Líbano.

Abriam-se os caminhos para Qana...

Olmert, ainda em 27 de julho, anuncia a convoca-
ção de três divisões de reservistas – cerca de trinta
mil homens e no domingo, dia do trágico ataque
contra Qana, afirma precisar ainda de “14 ou 15
dias de ações militares”. Olmert estava, e ainda está,
numa encruzilhada: Israel foi atingido, seu exército

obrigado a uma luta corpo-a-corpo e seus objetivos
não foram alcançados: por trás da insistência contra
o cessar-fogo, mal ocultava-se uma ação de enver-
gadura contra o Vale do Bekaa, centro de gravidade
do Hizbollah. Por esta razão “Condi” Rice não podia
aceitar o cessar-fogo... Nem mesmo o cessar-fogo
de 72 horas para fins humanitários proposto pela
ONU e que teria salvo mulheres e crianças em Qana.

Olmert e seu adjunto, Peretz, não são a continui-
dade da elite dirigente israelense. Mesmo com toda
sua postura belicista os grandes líderes militares de
Israel – de Moshé Dayan até Arik, passando por
Begin – sempre negociaram e sempre viram a guerra
como a última opção de defesa de Israel.

Olmert e seu gabinete optaram primeiro pela guer-
ra. Foram provocados a isso? É muito possível...
Os seqüestros foram uma forma de trazer Israel
para a cena principal, exatamente quando o mundo
inteiro focalizava seus sinais de alerta sobre o Irã.
Assim, do ponto de vista da propaganda e da polí-
tica, Israel substitui o Irã como alvo das atenções
mundiais, aliviando a pressão mundial sobre Teerã.
É neste sentido que se pode fortemente duvidar da
sabedoria – já que não é possível duvidar da justiça,
esta totalmente ausente! – dos ataques maciços de
Israel sobre o Líbano ( muito além dos pontos de apoio
do Hizbollah). Contudo, Israel nunca quis negociar o
território das “Fazendas Chebaa” ocupadas e perten-
centes ao Líbano ou a libertação de prisioneiros libane-
ses, fornecendo combustível para o radicalismo local.

Houve um erro de cálculo, um trágico erro e, ao
fim, quem paga com sangue é o povo de Beirute e
Haifa, entre todos os demais, que deverão ainda
pagar por este erro. Comparemos com a Índia: foi
atingida, dias antes de Israel, por uma série de aten-
tados à bomba em seu principal centro financeiro e
comercial. A organização terrorista abrigava-se no
Paquistão... Delhi agiu com prudência, com meios
policiais e de inteligência e mantém-se aferrada uma
política de negociações diretas com Islamabad.

A responsabilidade dos
Estados Unidos

Onde então nasceu a inacreditável estratégia de
Olmert e Peretz? Nasceu diretamente da concep-
ção norte-americana de Guerra Global contra o Ter-
rorismo. Nasceu de um grave erro de envolver, até as
raízes, a política anti-terrorista dos EUA com o confli-
to regional no Oriente Médio, transformando a crise
regional num conflito global, civilizacional e religioso.

Alguns pontos básicos, apontados por especia-
listas mundiais, deveriam ser considerados em Tel
Aviv. Em primeiro lugar, em vez de seguir os pas-
sos dos neoconservadores, judeus ou não, bem
estabelcidos em Washington – tão longe de Haifa e
Beirute, Israel deveria dedicar-se à resolução do confli-
to regional, esforçar-se por manter o conflito nos limi-
tes do Oriente Médio, ou menor ainda. Em seguida,
voltar-se para uma solução global do conflito, abando-
nar de vez – por falência total! – qualquer política
passo a passo para a paz na região e negociar com
todos os envolvidos uma solução definitiva.

Tal solução deve envolver os territórios e as colô-
nias; fronteiras seguras e definidas; o fornecimento
de água e de livre circulação... Cabe aos Estados
Unidos, um xerife relutante apenas em estabelecer a
justiça, convocar e impor as decisões negociadas e
aos países árabes – entupidos de petrodólares –
financiar a reconstrução da Palestina e do Líbano.

Contudo, caso “Condi” Rice, embalada pelas
pesquisas de opinião que a consideram candidata
natural à presidência dos Estados Unidos, prefira
tocar piano e distribuir sorrisos em conferências
internacionais, teremos mais mortes e sofrimentos.
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18 de agosto - 14 horas
(aposentadas/os e pensionistas)

19 de agosto - 9 horas
(ativos)

Clube do Comércio
(Rua dos Andradas, 1085, 4º andar, Porto Alegre)

A Secretaria de Recursos Humanos
do Ministério do Planejamento definiu
regras para todos os planos de saúde dos
órgãos da administração pública federal.
A portaria, que deverá ser publicada até
o final do mês no Diário Oficial da União,
reconhece parceiros do mesmo sexo
como beneficiários. Independentemente
de ser privado ou seguir o modelo de
autogestão, o plano reconhecerá parcei-
ros homossexuais como beneficiários. O
texto também fala da responsabilidade
da Secretaria na fiscalização dos planos
de saúde complementar.

No dia 14 foi lançada a Campanha
pela Anulação da Privatização da Vale
do Rio Doce. A Vale foi vendida em maio
de 1997 por R$ 3,3 bilhões. À época, o
patrimônio da empresa valia R$ 92,64 bi.
No ano passado, o lucro da Vale supe-
rou os R$ 10 bilhões. A venda da empre-
sa está sendo questionada na Justiça.

Investigações

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.bancnet.com.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.bancariospoa.com.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.

Arte animação
O associado da APCEF, da agência

Érico Verissimo em Porto Alegre, Wil-
son Tubino Júnior foi premiado com o ter-
ceiro lugar no concurso ArteFenae Ani-
mação. O trabalho Contato Imediato foi
premiado com 50 mil pontos no Progra-
ma PAR. O vídeo pode ser assistido em
www.fenae.com.br.

Desde a assinatura de um convê-
nio entre Paraguai e Estados Unidos,
em maio de 2005, militares norte-
americamos realizam exercícios em
território paraguaio. O acesso ao ter-
ritório é livre, equipamentos e materi-
ais não precisam de controle aduanei-
ro. E, se um soldado norte-americano
cometer um crime, não poderá ser jul-
gado no país, nem denunciado em
cortes internacionais.

Oficialmente, o convênio prevê a
"ajuda humanitária" pelo exército dos
EUA em comunidades do interior do
Paraguai. Uma visita de Observação
Internacional, realizada entre os dias
16 e 20 de julho, foi convocada pela
Campanha pela Desmilitarização das
Américas e pelo Serviço Paz e Justiça
do Paraguai. Os relatos dão conta de
que militares se instalam em comuni-
dades camponesas e convocam a po-
pulação para atendimento médico.
Conforme reportagem da Agência de

Notícias Brasil de Fato, que teve aces-
so a um conjunto de medicamentos,
"dentro de um saquinho plástico, es-
tão cerca de oito pílulas onde se lê
'Ibuprofen'. Na etiqueta com o nome
do remédio, a explicação: 'Para dor
ou febre. Três vezes ao dia'. Nada de
bula ou embalagem". Como o convê-
nio prevê liberdade aduaneira aos
equipamentos e materiais, as autori-
dades paraguaias não sabem que tipo
de medicamento é distribuído à popu-
lação.

De acordo com a reportagem, "os
soldados estadunidenses fotografam
e filmam a área em torno da comuni-
dade, como se estivessem reconhecen-
do a área. Além disso, aplicam questi-
onários à população atendida, per-
guntando, entre outras coisas, se a
pessoa pertence a alguma organiza-
ção camponesa, principal alvo da
política de repressão do governo de
Nicanor Duarte".

As mulheres vítimas de agressões do-
mésticas ganharam novos mecanismos de
proteção. A Lei de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher foi sancionada
no dia 7 de agosto, pelo presidente da Re-
pública. A nova lei altera o Código Penal e
vai permitir que agressores sejam presos
em flagrante ou tenham prisão preventiva
decretada. A pena máxima passa de um
para três anos de detenção.

A Lei traz uma série de medidas para
proteger a vítima. Entre elas, a saída do
agressor de casa, a proteção dos filhos e o
direito da mulher de reaver seus bens. A
violência psicológica também passa a ser
caracterizada como violência doméstica.
Um juizado especial de Violência Domés-
tica e Familiar contra a Mulher será cria-
do para dar mais agilidade aos processos.

Violência
doméstica 2

O Programa PAR está com a cam-
panha SuperPais. Durante o mês de
agosto, os pais empregados da Caixa
cadastrados no PAR podem acessar a
página www.programa par.com.br e par-
ticipar de um quiz com seis perguntas.
Cada resposta certa vale um cupom. Os
prêmios serão sorteados em 28 de agosto.

Super pais

ENCONTRO ESTADUAL FUNCEF
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DIRETORIA EXECUTIVA
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teira Sul: Vilmar Vallenoto da Silva, Vagner Kobe Braga. Lito-
ral Norte: Nei Glades de Francisco, Carmem Rejane Ra-
mos. Litoral Sul: Jonas Aguiar, Marco Antônio Botelho Go-
mes. Missões: Moacir Scheuer Deves, Marcos Maicá. Pas-
so Fundo: Paulo César Kunzler, Régis Moreno Nogueira San-
tos. 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: Gilberto Castoldi, Adroaldo
Schmidt Carlos. Vale do Taquari: Rafael Reckziegel, Luiz
Antônio Sieben. Vale dos Sinos: Nestor Francisco Imhoff,
Odenar Corrêa de Souza.
COORDENADORES DAS REGIONAIS
Altivo Goularte Rodrigues (Centro); Ricardo Luiz Sulzbach
(Vale do Taquari); Carmem Rejane Ramos (Litoral Norte);
Cláudio Batista Rodrigues Osório (Fronteira Oeste), João
Bruno Schmitz (Vale do Paranhana); Paulo Cesar Reis Pe-
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Esta edição do João de Barro fechou na

redação no dia 14 de agosto de 2006.

Momento histórico

Os artigos assinados publicados no João de Barro  não refletem
necessariamente o pensamento da diretoria da APCEF.

FUNCEF - O segundo semestre deste ano
marca um momento muito importante na vida
dos empregados da Caixa, especialmente dos
associados da Funcef. Depois de três anos de

intensa negociação entre Caixa, Funcef e
associados, finalmente as novas regras dos
planos de benefícios da Fundação foram

definidas. O Saldamento do REG/Replan traz
muitas vantagens em relação ao REB, como
por exemplo, o fundo para reajuste real dos
benefícios saldados e a garantia dos direitos
acumulados no REG/Replan. Por isso, a assi-

natura do termo de adesão merece toda a
atenção e uma escolha segura.

APCEF - Mantendo sua tradição e
pioneirismo, a APCEF realiza diversas reuni-
ões com associadas e associados para esclare-

cimento de dúvidas sobre o Saldamento do
REG/Replan e o Novo Plano. Nos encontros,

os integrantes do Grupo Estratégico do Segu-
ro Jurídico e diretores da Associação expõem

as mudanças nos planos de benefícios e o
reflexo na vida dos participantes e assistidos

da Funcef.

CAMPANHA SALARIAL - A Conferência

Avenida Coronel Marcos, 851,
Bairro Ipanema
Porto Alegre - RS -
CEP: 91.760-000
Fone: 51 3268.1611
Fax: 51 3268.2700
E-mail: apcefrs@apcefrs.com.br
www.apcefrs.com.br

Cadastre seu e-mail para receber as informações do
boletim eletrônico e do chasque eletrônico.

APÓLICE

www.apcefrs.com.br

Comunicamos que nomeamos a Marpa Corretora de Seguros para fazer a

administração da nossa apólice VIDA APCEF, ficando à disposição de todos os

nossos Associados, para fins de qualquer tipo de informação e ressaltamos

que mantivemos a mesma Seguradora, Mapfre Seguros. Contatos com a Marpa

Corretora de Seguros podem ser feitos pelos telefones: (51) 3028 2724, (51)

8404 7814, e-mail: marpaseguros@terra.com.br  ou no endereço rua Demétrio

Ribeiro nº. 990 sala 203, Centro, Porto Alegre, RS.

Lembramos ainda, que as pessoas autorizadas a se manifestar em nome

da APCEF relativo à apólice de seguro deve se identificar mediante credencial

emitida pela APCEF e documento de identidade.

Diretoria da APCEF

Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro definiu a pauta de reivindicações deste

ano. Os empregados da Caixa também já
definiram as prioridades para a campanha. A

minuta específica dos bancos públicos será
entregue à Caixa e ao Banco do Brasil no dia

17 deste mês.
A APCEF mantém em sua página eletrôni-

ca notícias atualizadas sobre a campanha
salarial.
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CAMPANHA SALARIAL

Definidas as prioridades

O
s delegados e delega-
das da 8ª Conferência
Nacional dos Traba-

lhadores do Ramo Financeiro,
realizada de 27 a 30 de julho,
definiram como estratégia a
campanha nacional unificada, em
mesa única concomitante com a
Fenaban e negociação específi-
ca com os bancos públicos.

O índice de reajuste salarial
foi definido em 7,05% de au-
mento real, mais a inflação do
período de 1º de setembro de
2005 a 31 de agosto de 2006.
Outros itens a serem reivindica-
dos são um salário com valor
fixo e mais 5% do lucro líquido
linear para a Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), o
fim do assédio moral e das me-

tas abusivas, a isonomia para
todos os trabalhadores no ramo
financeiro, a ratificação da Con-
venção 158 da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT)
que proíbe a demissão imo-
tivada. Também estarão na pau-
ta a igualdade de oportunidades
e de gênero e a luta pelo con-
trato único para todos os traba-
lhadores do ramo financeiro.

Os trabalhadores também
vão buscar melhores condições
de trabalho, incluindo a saúde
como um dos pontos principais
na campanha de 2006. A luta é
para que se acabe com o assé-
dio moral nos bancos, pelo au-
mento da segurança nos bancos
e por um programa de preven-
ção e reabilitação ocupacional.

O 22º Congresso Nacional
dos Empregados da Cai-

xa (Conecef) foi realizado no
dia 28 de julho. Os delegados e
delegadas decidiram pela manu-
tenção do formato do Conecef
como parte da Conferência
Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro. Foi aprovada
a campanha nacional unificada,
mantendo a pauta específica a ser
debatida concomitantemente com
a mesa de negociação geral.

Entre os pontos a serem le-
vados para a negociação espe-
cífica com a Caixa está o res-
peito à jornada de seis horas, a
isonomia entre todos os empre-

Bancários e bancárias vão lutar por melhores salários e condições de trabalho.

gados, o retorno do pagamento
do tíquete e da cesta-alimenta-
ção aos aposentados, a discus-
são sobre melhorias para o Pla-
no de Cargos e Salários (PCS).
Os participantes também apro-
varam a luta pela democratiza-
ção na Caixa com a volta do di-
retor representante, a promoção
por merecimento e a contrata-
ção de mais empregados. Além
disso, serão mantidas as mesas
de negociação permanente
como a da saúde. Para a presi-
denta da APCEF, Célia Zingler,
a luta dos empregados da Cai-
xa é uma história que continua
sendo escrita: "quando falamos

CAIXA

Congresso aprova
negociação permanente

Fotos Augusto Coelho/Fenae

A
Central Única dos
T r a b a l h a d o r e s
(CUT) está lançan-

do a campanha salarial uni-
ficada das categorias com
data-base no segundo semes-
tre. A CUT estima que cerca
de quatro milhões de trabalha-
dores, nos setores público e
privado, estão em campanha
salarial no país.

Como parte da estratégia de
campanha, a Central vai apre-
sentar às três esferas de go-
verno e aos setores patronais
uma pauta unificada de seus
ramos de atividade, com as se-
guintes reivindicações: pisos
salariais unificados, ratificação
da Convenção 158 da Organi-
zação Internacional do Traba-
lho (OIT), que proíbe dispen-
sas imotivadas.

Políticas de financiamento
que estabeleçam juros mais

CAMPANHA UNIFICADA

Nesse sentido, foram definidas
duas campanhas, uma para de-
nunciar as metas abusivas e
outra contra o assédio moral.
Também foi aprovado na Con-
ferência um manifesto contra as
altas programadas do INSS.

A entrega da pauta de rei-
vindicações da categoria bancá-
ria foi entregue no dia 10 de
agosto na  primeira rodada de
negociação entre a Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf/
CUT) e a Fenaban. A Caixa e o
Banco do Brasil também esti-
veram presentes na entrega da
minuta. Conforme o represen-
tante gaúcho no Comando Na-
cional dos Bancários, Amaro
Silva de Souza, na entrega da
pauta de reivindicações, o Co-
mando afirmou à Fenaban que
é preciso "ter dinamismo, prio-
rização e tratar com seriedade
as reivindicações necessárias
para consolidar uma campanha
vitoriosa para toda a categoria e
avançar nas questões específicas
dos bancos públicos".

O diretor de Relações do
Trabalho da APCEF, Tiago
Vasconcellos, diz que este é o
momento para os bancários lu-
tarem por um aumento real nos
salários. "Nesta campanha, será
fundamental a mobilização dos

baixos para as empresas que
se comprometam com a gera-
ção de empregos.

A redução da jornada sem
redução de salário para 40 ho-
ras semanais. Respeito ao di-
reito de greve e Convenção
135 da OIT, que reconhece os
direitos dos trabalhadores de
se organizarem em seus locais
de trabalho. Combate ao as-
sédio moral e controle do rit-
mo do trabalho. Valorização a
longo prazo do salário mínimo,
implantação do orçamento
participativo e ampliação e de-
mocratização do Conselho
Monetário Nacional (CMN),
assim como do seguro-desem-
prego.

Uma das prioridades da
CUT é negociar a implantação
de um contrato coletivo nacio-
nal articulado por segmentos
profissionais.

de isonomia, PCS, retorno do
tíquete-alimentação e extensão
da cesta-alimentação para os
aposentados, falamos de diversas
gerações. Somente a organização
nos garante conquistas nesta cam-
panha salarial. Temos uma pauta
importante para conquistar".

Os empregados presentes no
Congresso debateram sobre a
campanha O Brasil Precisa da
Caixa e os rumos a serem da-
dos em defesa da instituição.
Também houve discussão sobre
o processo de mudança nos pla-
nos de benefícios da Funcef
com o saldamento do REG/
Replan e o Novo Plano.

8ª Conferência Nacional dos Trabalhadores Financeiro.

Empregados da Caixa presentes no Conecef.

Calendário de mobilização

17 - Entrega da minuta específica para a Caixa e

Banco do Brasil

18 - Dia Nacional de Luta, convocado pela CUT Nacio-

nal, com as categorias em campanha salarial no segun-

do semestre.

21 - Segunda rodada de negociação com a Fenaban

28 - Dia Nacional de Luta dos Bancários

colegas em todas as unidades da
Caixa. Só assim, conseguiremos
pressionar a direção da Caixa para

conquistar nossas reivindicações,
entre elas a isonomia entre técnicos
bancários e escriturários.
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BANCOS PÚBLICOS

Contribuindo para  o
desenvolvimento
A Caixa é o principal agente financiador do desenvolvimento social do país.

O
s ataques aos bancos
públicos continuam a
todo vapor. Ao mes-

mo tempo, a campanha em de-
fesa da  Caixa agrega mais
adeptos a cada dia.

Em entrevista À revista Isto
É, em maio deste ano, o presi-
dente do Santander Banespa,
Gabriel Jaramillo, afirmou: "Não
há razão para manter esta alta
participação do setor público no
setor financeiro". E vai além:
"As condições de concorrência
entre os bancos públicos e os
privados deveriam ser iguais. E
as exigências de produtividade
e eficiência, também". Vale lem-
brar os casos de desrespeito aos
direitos de bancários do San-
tander que há anos são denun-
ciados por sindicatos de bancá-
rios em todo o país.

Em janeiro deste ano, o can-
didato à presidência da Repú-
blica Geraldo Alckmin em en-
trevista ao jornal O Sul afirmou
que os bancos estaduais são o
tipo de empresa que se enqua-
dra em futuras privatizações: "A
maioria já foi privatizada, mas
deveriam ser todos". De estadu-
ais para federais, é um passo.

Outro exemplo da pressão
contra os bancos públicos vem
na reportagem publicada pelo
Jornal Valor Econômico em 13
de julho, onde o vice-presidente
do Santander, Francisco Luzón,

argumenta que "é muito compli-
cado competir com o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica
Federal". Para ele, "a maior par-
te do que o banco público faz,
os bancos privados também po-
dem fazer". E vai mais adiante
ao não descartar a privatização

desses bancos, como afirma a
reportagem. Luzón participou do
processo de privatização dos
bancos estatais da Espanha na
década de 90. Para o Brasil,
Luzón dá a receita: "nos próxi-
mos três a quatro anos, tem que
avançar de forma importante

para devolver ao setor privado
algumas responsabilidades im-
portantes".

Como se vê, a mobilização
pró-privatização dos bancos pú-
blicos é intensa. Resta aos em-
pregados e à sociedade a defe-
sa dessas instituições funda-
mentais ao país.

RECORDE HISTÓRICO
A importância da Caixa no

desenvolvimento do país pode
ser constatado pelo recorde his-
tórico em financiamento
habitacional obtido no primeiro
semestre deste ano. Foram fi-
nanciados 5,4 bilhões de reais e
beneficiadas mais de 220 mil fa-
mílias. A empresa também in-
veste na inclusão bancária com
a abertura de contas e crédito
popular. Desde 2003, mais de 3
milhões de brasileiros obtiveram
créditos com juros baixos.

A Caixa também é respon-
sável pelo programa Banco para
Todos, que reúne além da Cai-
xa, o Banco do Brasil, o
BNDES, o Banco do Nordeste
e o Banco da Amazônia. O pro-
grama inclui ações de banca-
rização e microcrédito atenden-
do a milhares de brasileiros.
Além disso, a empresa é respon-
sável pela viabilização dos pro-
gramas sociais do governo fe-
deral como os mais de 80 mi-
lhões de benefícios pagos no

N
o dia 25 deste mês,
será realizada a 11ª
Marcha dos Sem. O

objetivo da Marcha deste ano é
apresentar à população o proje-
to Um outro Rio Grande é pos-
sível e necessário. O projeto foi
elaborado a partir de debates
com os trabalhadores, organiza-
dos pela Coordenação dos Mo-
vimentos Sociais, da qual fazem
parte sindicatos, federações e
movimentos de trabalhadores
urbanos e rurais. A Coordena-
ção vem aprofundando o deba-
te sobre o cenário econômico e
político no Rio Grande do Sul e
sobre as alternativas para o for-
talecimento do estado e para a

Um outro Rio Grande é possível e necessário

Bolsa-Família. Além deste, a
Caixa paga por ano mais de 173
milhões de benefícios em progra-
mas como Bolsa-Alimentação,
Auxílio-Aluno e Bolsa-Atleta.

Ao participar do debate so-
bre a campanha O Brasil Pre-
cisa da Caixa no 22º Conecef, o
economista Humberto Pires de
Lima, salientou a função dos
bancos públicos em contribuir
para o desenvolvimento econô-
mico e social do país. Lima afir-
mou que, a partir de 2002, a
Caixa incrementou o investi-
mentos públicos nas áreas imo-
biliária e de infra-estrutura e na
expansão do crédito.

EM FAVOR DA CAIXA
Em visita ao edifício Matriz

da Caixa no dia 4 deste mês, o
presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, afirmou que
os empregados demonstraram
"ser possível realizar as funções
de banco público e ainda atuar
no mercado sem ter que ficar
no vermelho". O presidente lem-
brou ainda que "agora ninguém mais
vai falar em privatizar a Caixa". Na
visita, o presidente recebeu o mani-
festo e a cartilha da campanha O
Brasil Precisa da Caixa.

No mesmo dia, em reporta-
gem no Jornal Nacional, da TV
Globo, Lula afirmou que não irá
privatizar a Caixa enquanto for
presidente da República.

superação da crise financeira e
de gestão.

A Marcha dos Sem reunirá
"homens e mulheres cidadãos
excluídos pela falta de políticas
públicas de sucessivas adminis-
trações liberais e neoliberais",
conforme o manifesto da Coor-
denação. A manifestação tam-
bém será de crítica aos pactos
"nos quais os trabalhadores são
chamados apenas para legitimar
acordos de segmentos de em-
presários e políticos sem interes-
se nas questões sociais"

O projeto Um Outro Rio
Grande é possível e necessá-
rio surgiu em um seminário re-
alizado em abril, pela Coorde-

nação dos Movimentos Sociais.
Foi feito um diagnóstico da cri-
se do estado e elencadas algu-
mas prioridades do que seria um
projeto de governo, que priorize
a classe trabalhadora e a popu-
lação em geral. A partir daí foi
construído um documento base
que foi enviado às regionais da
Central Única dos Trabalhado-
res (CUT-RS) para que fossem
acrescentadas as sugestões de
cada região do estado.

No documento, são expostas
as razões da crise e o modelo
de gestão do governo do esta-
do. "O governador Rigotto fez
um governo voltado para o
favorecimento das elites locais,

com renúncia fiscal e a conces-
são de benefícios para os gran-
des, o desmonte do estado, a
elevação de impostos para o
povo e o desmonte da rede de
políticas públicas desenvolvidas
no setor democrático e popular.
Suas opções reforçam todas as
tendências nefastas do modelo
neoliberal, aumentando a exclu-
são social, a miséria, o desem-
prego, a concentração da terra,
o êxodo rural, ampliando a vio-
lência urbana e rural e a crise
do Estado."

Para a Coordenação dos
Movimentos Sociais, o projeto
de desenvolvimento do RS deve
contemplar o fortalecimento das

finanças públicas, o combate à
renúncia fiscal e o fim da guer-
ra fiscal, a rediscussão da ma-
triz tributária que tenha como
base a justiça tributária, com a
mudança do caráter indireto e
regressivo do sistema tributário
e a renegociação da dívida pú-
blica com a União.

MARCHA DOS SEM
25 de agosto

Saída  Praça Princesa

Isabel (próximo ao DMLU da

Azenha), em Porto Alegre

Chegada Palácio Piratini

Hora 13h30min
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REGIONAIS

O que pensam os coordenadores eleitos

Os Coordenadores eleitos
apresentam as suas expectativas
de trabalho frente às Regionais.

Regional
Fronteira Oeste
Claudio Osório

A minha expectativa em rela-
ção à coordenação da Regional
Fronteira Oeste é incentivar e
desenvolver atividades sociais,
culturais, esportivas, de lazer e
outras de interesse dos associados,
mantendo um canal aberto de co-
municação com os representantes
das unidades da Regional.

As Regionais da APCEF são
importantes pólos de congrega-
ção de municípios afins e também
um meio de articulação e comu-
nicação com a Diretoria Execu-
tiva no encaminhamento das ne-
cessidades dos associados.

A
APCEF possui 14 Regi-
onais. Em assembléias re-
alizadas no dia 19 de julho

na Regional Vale do Paranhana, no
dia 22 na Regional Missões e no dia
25 na Regional Litoral Norte foi fi-
nalizado o processo de eleição de
Coordenadores e Tesoureiros nas
Regionais. As demais já haviam re-
alizado a eleição durante o mês de
julho. Os nomes dos eleitos nas ou-
tras 11 Regionais foram publicados
na edição do João de Barro de ju-
lho.

Além da eleição, os associados
receberam informações e esclare-
ceram dúvidas sobre o Saldamento
do REG/Replan e o Novo Plano de
Benefícios da Funcef.

Os representantes das três Re-
gionais são:
Regional
Vale do Paranhana

Coordenador: João Bruno
Schmidt, suplente: Lasier Elpidio
Zimmer (ambos ag. Taquara); Te-
soureira: Maria Izabel Tim-men
Raymundo, suplente: Luisa
Teresinha da Costa Flores (ambas
ag. Rolante)
Regional Missões

Coordenador: Paulo Cesar Reis
Pereira, suplente: Jorge Luis M.
Capellari (ambos ag. Santa Rosa);
Tesoureiro: Alexandre Hermann,
suplente: Paulo Killing (ambos ag.
Santa Rosa); Diretores de
Patrimônio - Sede Santa Rosa: Mil-
ton Baron, Sede Ijuí: Gerson
Michael, Sede Santo Ângelo: Arlindo
Bertolo.
Regional Litoral Norte

Coordenadora: Carmen Rejane
Ramos, suplente: Lau-rence Sessim
da Silva (ambos ag. Osório); Tesou-
reira: Clodely Elisabete Soares (apo-
sentada).

Regional Sul
Luiz Portantiollo

Nós nos candidatamos nova-
mente para dar continuidade ao
trabalho que estavámos fazendo.
Estamos trabalhando forte na re-
alização de eventos, festas, jan-
tares, os chás para aposentados,
e também nos esclarecimentos do
que a Associação oferece e na
divulgação do que a APCEF re-
presenta para nós. Temos uma
agenda muito intensa. A gente
tenta mostrar o que a APCEF faz,
a luta dos direitos dos associados,
ninguém conhecia o Seguro Jurí-
dico, então a gente reúne e faz
debates. E estamos tentando
agregar mais os aposentados.

Regional Litoral Norte
Carmem Ramos

A minha preocupação ao as-
sumir é contribuir para encontrar-
mos uma solução para a Colônia
de Tramandaí e trabalhar tam-
bém pelas sedes de Osório, Capão
da Canoa e Torres. Tentar trans-
formar a Colônia de Tramandaí
em uma colônia de todo final de
semana, não só da alta tempora-
da. A minha preocupação também
é criar um grupo de trabalho, com
mais pessoas para buscar idéias
de como utilizar a parte que cabe
a cada colônia.

Regional Paranhana
João Bruno Schmidt

A nossa idéia é dar continui-
dade ao trabalho que estávamos
fazendo na Regional. Como não
temos uma sede, o que fazemos
é a intermediação entre a APCEF
e os associados na região. As Regi-
onais estreitam o relacionamento
com a APCEF, são um canal de
aproximação com os associados do
interior. Se fosse tudo em Porto Ale-
gre ficaria muito distante.

Regional Serra
Vladimir Bettiol

A nossa expectativa neste
novo mandato é continuar o tra-
balho que vem sendo realizado à
frente desta Regional, buscando
cada vez mais a integração dos
associados e também conquistan-
do novos sócios. Nosso objetivo,
é além de proporcionar um local
agradável para que o associado
desfrute com colegas e familia-
res na sede Regional, também
mostrar a importância do movi-
mento associativo em outras
questões de nossa vida pessoal e
profissional, como a representa-
ção junto às comissões que de-
bateram o Novo Plano da Funcef,
às questões relativas à pauta de

reivindi-
cações do
dissídio, apoio
jurídico, jogos de
integração.

Entendemos ser mui-
to importante a figura da
Regional, uma vez que ela está
próxima dos associados que tra-
balham no interior do estado, ten-
do condições de ouvir suas rei-
vindicações, buscando atendê-las
de forma que contemplem as pe-
culiaridades de cada região, fato
que ficaria muito difícil de ser
atendido pela APCEF de forma
centralizada. O associado tem a
oportunidade de ver sua contri-
buição ser investida na sua região.

Regional Alto Uruguai
Deise Pauletti

Espero dar continuidade ao
bom trabalho da administração
anterior, fazendo as melhorias que
forem necessárias para atender
à necessidade dos associados,
pois acredito que as Regionais são
um elo importante de relaciona-
mento entre associados.

Regional Vale
do Taquari
Ricardo Luiz Sulzbach

Tenho a expectativa de man-
ter a sede em dia, manter o pa-
trimônio em boas condições, pron-
ta para os associados usarem.
Também buscamos associar no-
vos associados, mostrando a Re-
gional. Vamos realizar reunião
com os representantes da APCEF
nas unidades da Regional para de-
cidirmos os pontos principais de
atuação nesse período. Quere-
mos reforçar a participação nos
Jogos Regionais e fazer eventos
na área social, para aproximar os
associados da sede. Também que-
remos realizar mais reuniões so-
bre o Seguro Jurídico e sobre ou-
tros assuntos que a APCEF es-
teja envolvida.

Regional
Vale dos Sinos
Nilson Urban

Pretendemos terminar alguns
investimentos que foram iniciados,

como o cam-
po de futebol

que está sendo tro-
cado de lugar, arborizar

mais a sede. Queremos in-
vestir na sede social para co-

meçar a fazer eventos para con-
gregar mais os associados. Dei-
xar a sede mais apresentável para
os associados usufruirem melhor,
disponibilizar condições de que
haja mais integração.

Regional Missões
Paulo Cesar Reis
Pereira

É fundamental manter essa
integração que há nas Regionais
do interior, porque Porto Alegre
fica um pouco afastado e não tem
como estar sempre indo partici-
par de eventos ou reuniões, en-
tão a Regional supre essa neces-
sidade, melhorando o relaciona-
mento entre os associados. Te-
mos a expectativa de organizar
eventos e reunir os associados.

Regional Passo Fundo
Evandro de
Moura Hahn

A nossa expectativa neste
período frente à coordenação da
Regional é de fazermos um tra-
balho de resgate do significado da
APCEF para os empregados da
Caixa, ou seja, procuraremos fa-
zer um trabalho voltado não só
para a manutenção e melhorias
do espaço físico, mas também a
integração dos associados e dos
até então não associados da
APCEF. Acreditamos que o ob-
jetivo da APCEF não se limita à
simples reunião de um ou dois
empregados. Acreditamos e tra-
balharemos para que haja uma
integração cada vez maior e mais
efetiva de todos, porque quere-
mos uma APCEF cada vez mais
forte e mais nossa.

As Regionais são importan-
tes, porque elas são os canais de
ligação entre a diretoria da
APCEF e seus associados em
todas as superintendências regio-

nais. É através destes pequenos nú-
cleos que a APCEF se faz mais
próxima dos associados, o que é fun-
damental para que tenham conhe-
cimento de quais benefícios são pro-
porcionados a eles pela entidade.

Regional Fronteira Sul
Cleo Fernandes
Rodrigues

A Regional possui uma infra-
estrutura de salão de festas, qua-
dra de vôlei de areia, campo de
futebol sete, pracinha com brin-
quedos infantis, totalmente mura-
da e com proteção de tela, com
estacionamento interno e exter-
no. A primeira medida da gestão
será realizarmos um jantar de pos-
se neste mês para os associados,
ativos e aposentados, e seus fa-
miliares. Pretendemos a realiza-
ção de jantares de integração, pelo
menos, trimestralmente. Uma pri-
oridade é a inclusão de novos as-
sociados e a prestação de con-
tas. Queremos também concluir
as obras do salão de festas. Pre-
tendemos aumentar a locação do
salão e do campo de futebol para
os associados e, ainda, a locação
de espaços para publicidade na
parte interna do muro da sede.
Vamos incentivar a realização de
torneios de futebol e o aumento
do número de convênios com
empresas locais.

Regional Centro
Altivo Rodrigues

Fomos reeleitos e pretende-
mos dar continuidade ao que
estavámos fazendo, como a
reestruturação da parte infantil.
Fizemos o reflorestamento da As-
sociação, com mais de 200 árvo-
res frutíferas e nativas. Outro
objetivo é a regularização da sede.
Também estamos atuando na
defesa dos associados, participan-
do dos debates sobre o Novo Pla-
no de benefícios, sobre o proble-
ma dos caixas executivos. A gen-
te procura divulgar a APCEF não
só na parte social, mas na defesa
dos interesses dos associados.

Regional Vale
do Rio Pardo
João Aristeu
Moraes de Oliveira

Vamos ter bastante mudanças
na região nesse período. Colegas
saindo e outros entrando na Cai-
xa, então queremos motivar quem
está entrando para conhecer e
fazer parte da Associação, para
podermos fortalecer a APCEF.
Vamos divulgar a Associação,
mostrar para o pessoal porque é
bom aderir à APCEF.
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16 - Reunião sobre Funcef - or-
ganizada pela Superintendência
Porto Alegre
17 - Reunião sobre Funcef - or-
ganizada pela Superintendência
Centro Gaúcho, em Santa Ma-
ria
Local e horário a confirmar. Par-
ticipação: Demósthenes Mar-
ques, Diretor de Finanças da
Funcef.
18 - Reunião sobre Funcef - or-
ganizada pela Superintendência
Serra Gaúcha, em Caxias do Sul
Local e horário a confirmar. Par-
ticipação: Demósthenes Mar-
ques, Diretor de Finanças da
Funcef.
18 - Encontro Estadual sobre
Funcef - organizada em conjun-
to pela APCEF e Agea, dirigida a
aposentadas (os) e pensionistas
Local: Clube do Comércio (rua
dos Andradas, 1085 4º andar)
Horário: 14 horas
Participação: Presidente da
Funcef, Guilherme Lacerda, e
Técnico da Fundação, Eugênio
Fábio Rezende.
19 - Encontro Estadual sobre
Funcef - dirigido a ativos
Local: Clube do Comércio
Horário: 9 horas
Participação: Guilherme Lacerda
e Demósthenes Marques, Pre-
sidente e Diretor de Finanças da
Funcef, respectivamente.

A
APCEF têm realiza-
do diversas reuniões
para esclarecer dúvi-

das dos associados em relação
às opções do Novo Plano e do
Saldamento. Os encontros con-
tam com a presença de integran-
tes do Grupo Estratégico do
Seguro Jurídico Previdenciário
e diretores da APCEF. Novas
reuniões já estão agendadas
(quadro ao lado).

O Novo Plano contempla os
empregados ativos da Caixa,
chamados de participantes na
Funcef. Já o Saldamento do
REG/Replan será uma opção
para os aposentados e pensio-
nistas, os assistidos.

Encontro estadual de associados da APCEF no dia 5 de agosto.

Carlos Silva

A adesão ao Novo Plano não tem prazo de encerramento para
os ativos que ingressaram diretamente no REB e para os em-
pregados da Caixa não associados à Funcef. O que tem prazo
de encerramento, no dia 31 de agosto, é o processo de adesão
ao Saldamento do REG/Replan.

PRAZOS

Regras para itens da adesão

TERMO DE ADESÃO

No termo de adesão às no-
vas regras, a Caixa exigiu algu-
mas cláusulas que protegessem
a Funcef de questionamentos
judiciais que busquem benefíci-
os não contemplados na reser-
va matemática constituída por

cada participante. A APCEF,
por discordar da redação do ter-
mo, que contém a exigência de
quitação geral e renúncia aos
reflexos previdenciàrios decor-
rentes da paridade, da inclusão
de benefícios não previstos no
REG/Replan e da vinculação

aos proventos do INSS, está
disponibilizando aos associados
através do Seguro Jurídico, uma
alternativa judicial que procura
viabilizar a adesão ao REG/
Replan saldado e, ao mesmo
tempo, proteger as ações judi-
ciais cujos objetos sejam distin-
tos daqueles negociados no GT
Funcef.

A ação é para todos os par-
ticipantes e assistidos da Funcef.
Os documentos necessários e
todas as orientações de como
proceder para encaminhar a
ação estão na página da APCEF
(www.apcefrs.com.br) ou po-
dem ser obtidas pelo telefone 51
3227 5598.

Proteção aos direitos

A Diretoria Executiva da

Funcef aprovou no dia 7, a

implantação de uma linha de

crédito para integralização de

reserva de poupança (contri-

buições pessoais). O objeti-

vo é viabilizar a incorporação,

no benefício saldado, de va-

lores não pagos a título de

contribuição.

A medida atenderá mais de

400 associados. O primeiro

grupo é composto por autopa-

trocinados que tiveram reser-

vas financiadas, seja por

motivo de reinscrição com

conseqüente pagamento do

período aberto, seja pela con-

tribuição sobre perda parcial de

função. O outro grupo é forma-

do por participantes que fize-

ram novas solicitações de

autopatrocínio que resultarão

no financiamento do valor de

contribuições em atraso.

Para aderir ao Saldamento

e ao Novo Plano é necessá-

rio integralizar até 31 de agos-

to as reservas. Por isso, a

Funcef oferece ao associado

essa linha de crédito como

opção para liquidar os valo-

res referentes à integra-

lização de valores do autopa-

trocínio. Na página da Funcef

(www.funcef.com.br) estão

indicados os procedimentos.

auto
patrocinados

A
s propostas do Grupo
de Trabalho para qua-
tro itens do Salda-

mento do REG/Replan e adesão
ao Novo Plano, foram aprova-
das pela Diretoria Executiva da
Funcef. Os itens são: migração
do saldo de conta do REB para
o Novo Plano, migração dos ex-
Prevhab para o REG/Replan
saldado, cálculo do benefício
único antecipado de até 10%
com base na tábuas AT 49 e AT
83 (agravada em dois anos) e re-
ajuste de benefício saldado de
assistidos que não migraram para
o REB. Os itens terão que ser
aprovados pelo Conselho De-
liberativo da Fundação. A migra-
ção do saldo de conta do REB e
a migração dos ex-Prevhab se-
rão levados a conhecimento da
Secretaria de Previdência Com-
plementar (SPC), já o reajuste de
10,79% no benefício saldado será
levado à consideração prévia do
Órgão fiscalizador. Veja o que diz
o texto aprovado.

Migração do saldo

de conta do REB

A autorização de transferên-
cia dos saldos de conta do REB
para o Novo Plano ou para o
REG/Replan vale para três ca-
sos. Os empregados da Caixa
que aderirem à Funcef direta-
mente no REB poderão, com
base no artigo 74 do regulamen-
to, manifestar a adesão ou mi-
gração para qualquer outro pla-
no na forma e condições
disponibilizadas pela Fundação.
Os empregados da Caixa que

requereram o cancelamento ou
deixaram de pagar por três me-
ses consecutivos as contribui-
ções no REG/Replan e que, ao
requererem a reinscrição, só
lhes foi autorizada a vinculação
ao REB, a proposta é pagar as
contribuições em atraso ao pla-
no REG/Replan por meio da
migração do saldo de conta do
REB. Caso faltem recursos
para quitação total, poderão ser
utilizados recursos próprios ou,
ainda, mediante solicitação de
empréstimo que será concedi-
do por meio da nova linha de
crédito para integralização de
reserva fornecida pela Funcef.
Na hipótese de o saldo de conta
no REB ser maior do que o ne-
cessário para integralizar, a pos-
sibilidade do participante é a
migração desse saldo para o
Novo Plano. E os empregados
que passaram em concurso para
exercer outro cargo na Caixa
terão a opção de migrar o saldo
de conta do REB para o REG/
Replan e caso o valor não seja
suficiente para quitar a dívida das
contribuições em atraso é neces-
sário que a Caixa assuma o débi-
to, uma vez que a reinscrição no
REB somente ocorreu por exigên-
cia do Patrocinador.

Reajuste de benefício sal-

dado de assistidos  que não

migraram  para o REB

O critério para reajuste de
benefício saldado de assistidos
com início de benefício a partir
de setembro 2001, é o previsto
no artigo 85 do REG/Replan.

Desse modo, para os assistidos
com início de benefício entre
setembro de 2001 e janeiro de
2004, será acrescido aos 9% de
reajuste o índice pro rata men-
sal de 0,06% a partir de setem-
bro de 2001 até a data de início
do benefício, desde que optem
pelo saldamento.

Para os assistidos com data
de início de benefício a partir de
fevereiro de 2004 e que opta-
rem pelo Saldamento, será apli-
cado reajuste de 10,79% no be-
nefício saldado. O Benefício Sal-
dado não poderá ser inferior à
suplementação na data final de
saldamento, acrescido dos 10,79%.

A migração dos assisti-

dos ex-Prevhab

O fundamento utilizado para
basear a decisão foi o princípio
da isonomia de tratamento para
todos os associados. Foram con-
siderados ainda os incisos 2º e 3º
do artigo 7º do regulamento REG/
Replan e artigo 74 do REB para
garantir aos assistidos vinculados
a ex-Prevhab (migrados em
2003) a opção de Saldamento por
meio de instrumento de adesão.
O prazo para adesão deste grupo
será até 30 de setembro de 2006.

É válido ressaltar que o termo
de responsabilidade que determina
a Caixa assumir possíveis déficits

desta massa de participantes no
Saldamento deverá ser objeto de
aditivo firmado pelas partes antes
da conclusão desse processo.

Cálculo do benefício único

antecipado de até 10%

O cálculo deverá ser execu-
tado com base nas duas tábuas
de mortalidade, AT 49 e AT 83
(agravada em dois anos). O cál-
culo do benefício único anteci-
pado de até 10% da reserva
matemática, para os que migra-
ram para o REB, foi realizado
com base em valores posi-
cionados em 31 de agosto de
2001, considerando a tábua de
sobrevivência AT 49. Funda-
mentando-se no princípio da
isonomia para todos os partici-
pantes, o valor do benefício an-
tecipado deverá ser recalculado
com base na AT 49 e AT 83
(agravada em dois anos), sendo
considerada a data final de ade-
são ao Saldamento.

A diferença dos valores apu-
rados com base nas duas tábu-
as representará um valor a ser
pago ao assistido a título de
complemento do benefício úni-
co antecipado, respeitando-se,
para o cálculo do percentual
deste benefício, aquele adotado
para cada associado quando da
migração para o REB.
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parte não tem Habite-se e
estamos lutando para conseguir.
Estamos em início de estudos
para a regularização da sede B.
Nesse período também conse-
guimos um outro desafio que

ENTREVISTA

Marcelo Marimon

Gonçalves

Vice- presidente

da APCEF

JB - Como a questão

patrimonial está sendo tra-

balhada pela diretoria da

APCEF?

Marcelo Marimon - Na
gestão anterior, concluímos a re-

PATRIMÔNIO

Prioridade de gestão

gularização da Colônia A, em
Porto Alegre, com todos os in-
vestimentos que tiveram que ser
feitos, como a prevenção de in-
cêndio, projeto hidro-sanitário,
para conseguir o alvará para o
funcionamento do restaurante.
A regularização de todas as se-
des da APCEF está dentro do
objetivo da gestão passada e des-
ta. Ainda temos muitos proble-
mas a serem resolvidos, grande

Manutenção e ampliação do patrimônio é um desafio.

Carla Rossa

estava pautado há bastante
tempo, que foi a reforma do
Galpão Crioulo.

JB - A Colônia de Tra-

mandaí é uma das que apre-

senta os principais proble-

mas?

Marimon - É o grande de-
safio. Dentro do planejamento que
foi feito, temos uma perspectiva
de até o final do ano termos con-
cluído o estudo da situação e o
projeto de renovação da sede, de
que forma vamos trabalhar.

É uma obra de grande en-
vergadura e vamos precisar
contar com todos os associados.
É uma obra que tem que ser
feita e não podemos mais adiá-
la. Queremos contar com todos
os associados para que se
engajem nesta luta, porque nos-
sa luta não é só manter o pa-
trimônio, mas também renová-
lo e estamos buscando as me-
lhores alternativas.

A
 APCEF possui as Colônias de Tramandaí, Porto Alegre,
Cassino, Itapirubá, além de sedes nas Regionais. A ma-

nutenção e ampliação deste patrimônio é um desafio constan-
te. A diretoria da APCEF em seminário de planejamento reali-
zado no início da gestão definiu como uma das prioridades
para os três anos de atuação a área patrimonial. Um cro-
nograma foi estabelecido e dará continuidade às melhorias
que foram iniciadas na gestão anterior.

APCEF

Galpão crioulo de volta

O
 dia 22 de julho mar-
cou o retorno do
Galpão Crioulo da

APCEF aos associados. Em
um jantar-baile, associados
comemoraram a reabertura do
Galpão após oito anos de in-
terdição.

O espaço foi reformado
para que os associados possam
ter à disposição um lugar para
confraternizar.

Depois do jantar com comi-
da campeira, houve a apresen-
tação do grupo de danças Chiru,
do CTG Lanceiros da Zona Sul,
seguido de baile, animado pelo
conjunto Chão Sulino.

A reforma do Galpão ini-
ciou em dezembro de 2005 e
atingiu a estrutura interna e ex-
terna. Foram trocados o telha-
do e o piso da cozinha que foi
ampliada com a colocação de
churrasqueiras e fogão indus-
trial, o fogo de chão também
foi refeito e os banheiros foram
totalmente reformados.

O galpão tem capacidade
para atender até 200 pessoas
e está disponível para os asso-
ciados fazerem reservas. A uti-
lização para festas inicia em
setembro.

Um  espaço para a divul-
gação da cultura gaúcha. Com
essa ênfase nascia em 2005 o
Núcleo de Cultura Gaúcha da
APCEF. O Núcleo se reúne to-
das as quintas-feiras, no Galpão
Crioulo da Colônia B da
APCEF. As portas estão aber-
tas para quem quiser aparecer.

O diretor da APCEF Pau-
lo Cesar Ketzer é um dos
aficcionados pela cultura gaú-
cha e coordenador do Núcleo.

JB - Como surgiu o Nú-
cleo de Cultura Gaúcha
da APCEF?

Paulo Cesar Ketzer - O
Núcleo  nasceu da necessida-
de de um espaço para mani-
festação das diversas expres-
sões da Tradição Gaúcha,
abrindo porteiras para a músi-
ca, a dança, a poesia, a culi-
nária, a literatura, a indu-
mentária e a história do Rio
Grande do Sul. Através dos
meios de comunicação dispo-
níveis naquele momento e au-
xiliados pelo Chasque Eletrô-
nico, criado pelo Núcleo, pas-
samos a divulgar nossas ati-
vidades, e a reunir os interes-
sados semanalmente, para
uma boa prosa, música e
"bóia" da terra.

Quando fui convidado para
colaborar em um evento a ser
realizado pela APCEF, que te-
ria o nome de Baile Gaúcho,
abriu-se a porta necessária
para que fosse replantada a
semente do Tradicionalismo
na Associação. Do convite e

dos planos a serem levados a
efeito tivemos a oportunidade
de começar a nos estruturar e
em 14 de junho de 2005, cria-
va-se oficialmente o Núcleo de
Cultura Gaúcha, que além de
empregados agregava, já na
sua criação, parcerias que nos
viriam a dar apoio em nossas
empreitadas.

Já tínhamos, então, um
núcleo formado para tratar dos
assuntos relativos ao Tradici-
onalismo, já possuíamos uma
mídia própria para divulgação
das atividades do grupo, falta-
va agora um espaço físico que
retratasse de forma concreta
o sentimento da peonada. E a
APCEF entendendo essa ne-
cessidade voltou-se para o ve-
lho Galpão Crioulo, interditado
há tanto tempo em razão de
problemas estruturais. E, ape-
sar das muitas dificuldades
encontradas, iniciou as obras
de reforma daquele que em 22
de julho de 2006 seria rei-
naugurado e entregue aos as-
sociados.

Com a reabertura do Galpão
Crioulo tem continuidade os
encontros semanais dos asso-
ciados e amigos, agora nas
quintas-feiras, onde além de
saborear uma boa "bóia" cam-
peira, joga-se um truco e abre-
se espaço para a música e
poesia da terra.

Dentro desse segundo se-
mestre estaremos realizando
novo curso de danças entre ou-
tras atividades a serem
divulgadas oportunamente.

Espaço para a
Cultura Regional

Fotos Carlos Silva
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COLUNA DOS
APOSENTADOS

Mudança de personalidade

Mensagem aos
associados
NÃO ABANDONE
A VIDA

Não pense que abando-
nando a vida poderá resolver
seu caso.

Ao contrário, vai com-
plicá-lo mais...

Não seja covarde!
Enfrente a luta, porque to-

dos os seus esperam de você,
a coragem de lutar até o fim.

Não fuja do campo de ba-
talha, justamente na hora em
que o combate se torna mais
aceso.

Seja corajoso!
Não fuja às responsabili-

dades que você assumiu.

VALA COMUM
Porque os cargos de confi-

ança muitas vezes, mudam as
pessoas?

Vejam, quando as pessoas
são simplesmente funcionários,
é uma coisa, mas basta ter um

cargo para mudar de uma hora
para outra. Na minha vida fun-
cional já vi coisas de espantar,
pessoas amáveis, comunicati-
vas, e bastou ter um cargo, mu-
dam suas atitudes.

Assim como nas diversas
profissões, pergunto se não se-
ria melhor usar a simplicidade.
Pois, acho que aí seu trabalho
renderia mais, sem arrogância,
só por um cargo você muda sua
personalidade.

Tudo isto é bobagem, pois um
dia você irá cair na vala comum,
a APOSENTADORIA... Tam-
bém irá juntar-se aqueles em
que, muitas vezes, deu aquele
chá de banco, fazendo-o espe-
rar por algum tempo, para de-
pois mandar dizer-lhe: "não pos-
so atendê-lo hoje".

O pior é quando vem aquela
referência, "não sou teu colega",
pois você é aposentado e eu
não! Saibam pois, que somos
todos iguais,  trabalhamos para
um bem comum, servir sempre,
construir junto um patrimônio,

por isso digo: sejamos humildes,
e vamos ter mais consciência
das coisas. Dizer: - este amigo
já esteve aqui, hoje sou eu, mas
se ele não estivesse aqui antes,
eu não estaria aqui agora!

TOM DE SUA VOZ
Controle o tom de sua voz!

Já verificou como é desagradá-
vel quando alguém se dirige a
você em tom áspero?

"Faça aos outros o que gos-
taria que fizessem a você".

Mesmo quando repreender
faça-o com voz calma e educa-da,
como gostaria que o repreendessem
quando você erra. Lembre-se de
que, em geral, somos odiados ou
amados, de acordo com o tom de
voz que empregamos.

A FAMÍLIA IDEAL
A família... Como será a fa-

mília ideal? Será aquela que está
sempre ao seu lado querendo
saber se você esta bem? Se você
necessita de algo, mas isto nos
dias de hoje é bem difícil, com

as atribulações do dia a dia, dos
compromissos de ambas as par-
tes, da falta do vil metal, que
nunca chega para nada, pois
antes do fim de um mês já se
está devendo o outro, e por tudo
isto eu pergunto: como será
uma família ideal? Será aquela
que "chega junto" como se diz
no futebol? Ou aquela que dei-
xa só para um pagar as contas
e para ajudá-lo ainda está sem-
pre cobrando, o que deveria ser
de todos? Assim acho que a fa-
mília ideal, é aquela onde todos
ajudam e todos fazem algo para
que a família prospere, e aí a
saúde estará sempre em ordem,
pois as maiores doenças vêm
quando o vil metal falha, e não
há ninguém para dizer: eu vou
te ajudar! Mas sim para pergun-
tar 'por que você está sempre
doente'? É difícil de explicar algo
que se passa com muita gente,
pois o melhor é ficar calado para
não abandonar o barco...  A
FAMÍLIA.
Manoel Tiberio

Colaboração
O texto ao lado contou com
a colaboração dos econo-
miários aposentados:

- Beatriz Borba Gonzaga
- Dora Lúcia Neuberger
- Manoel Tiberio
- Mardir de Fátima Kurrle
- Luiz Carlos de Aragão

Envie sua história
Se você, colega aposen-

tado, souber de histórias in-
teressantes e quiser contá-
las, faça-o. Contamos com
sua colaboração.

Contato por e-mail:
d.lucia@terra.com.br

Contato Pessoal: Com
o colega, Tiberio no endere-
ço: Rua Vigário José Inácio,
nº 368, sala 603, Porto Ale-
gre.

Canto do Klein

Sempre que dizem que o ci-
nema brasileiro está em crise,
que os cineastas vivem maman-
do no Ministério da Cultura, que
não se vê cinema brasileiro, eu
sempre penso na maior indús-
tria cinematográfica mundial,
um exemplo de como a socie-
dade pode criar um horizonte de
liberdade, entretenimento e cri-
ação.

Espere aí.
 Eu não estou falando de

Hollywood. NÃO! Também
não estou falando de Bollywood.
Nada de filmes indianos. Eu es-
tou falando da MAIOR indús-
tria áudio-visual do planeta, pro-
duzindo 1.200 filmes, em média,
por ano.

Eu estou falando da
NIGÉRIA! Ou seja, Nollywood.

Apesar da grande quantida-
de de longas-metragens, supe-
rior à média anual indiana (934)

UM CAMINHO DIGNO DE NÓS MESMOS

e americana (611), a produção
é artesanal. Por isso, a indústria
nigeriana cai para o terceiro lu-
gar em faturamento, perdendo
para Hollywood e Bollywood,
nesta ordem.

O curioso é que essa produ-
ção não passa nos cinemas; ela
toda é feita para VHS e DVD.
No país mais populoso da Áfri-
ca existe apenas um multiplex
com cinco salas na capital, La-
gos. Os cinemas desaparece-
ram por causa da combinação
de ditadura militar, miséria e
guerra civil a partir da indepen-
dência dos ingleses em 1960.
Com medo da violência, as pes-
soas deixaram de sair à noite e
passaram a assistir os filmes em
casa. Os cinemas falidos foram
transformados em Igrejas evan-
gélicas. As primeiras salas de
cinema modernas só aparece-
ram no distante ano de 2004!
Estima-se que um terço dos 150
milhões de nigerianos tem um
aparelho de vídeo ou dvd em

casa.
Tematicamente, a produção

nigeriana se caracteriza por es-
tórias sobrenaturais, ao contrá-
rio dos musicais românticos in-
dianos. “Living in Bondage”
(algo como “Vivendo na Tortu-
ra”), de 1992, marco inicial desta
onda nigeriana, conta a história
de um homem que faz um pac-
to com o diabo para ficar rico.
O sucesso estrondoso abriu o
mercado para filmes de todas as
temáticas como romance, polí-
tica, denúncia social, melodra-
mas familiares.

A qualidade técnica deixa a
desejar; enredos banais, perso-
nagens pouco desenvolvidos
dominam a massa de filmes pro-
duzidos. É uma indústria de fil-
mes baratos, gravados em
câmeras digitais a um custo de
US$ 15 mil cada. Há atores pro-
fissionais, mas a maioria dos téc-
nicos e artistas é composta de
amadores que aprendem o tra-
balho no dia a dia das gravações.

Embora não sejam alta cul-
tura, o Cinema Nigeriano é mais
visto do que os filmes europeus,
os do sudeste asiático e os lati-
no-americanos em larga mar-
gem. A distribuição internacio-
nal começa a exigir contrapar-
tidas de melhorias técnicas em
troca de garantias de exibição.
Trata-se de um círculo virtuoso
onde o diálogo entre artista e

F.J.Klein quer ver filmes bra-
sileiros interessantes, bem
acabados e relevantes.
F.J.Klein quer muito. Humm...

sociedade é direto, criando con-
dições para uma nova geração
de artistas e cidadãos se conhe-
cerem melhor vendo a si mes-
mos na tela.

F.J. Klein procura uma saída para o cinema brasileiro.
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ARTISTAS
DA CAIXA

Em busca

de talentos

Agenda APCEF
Terças-feiras, 20h,
na Colônia A
Encontro do Núcleo de Cultura Gaúcha da APCEF

Terças-feiras, 19h30min,
no Centro Cultural Cia de Arte
Oficina Teatral

Segundas e quartas-feiras, 19h30min,
no Centro Cultural
Cia de Arte
Ensaio do grupo de teatro
Caixa de Pandora

Quintas-feiras, 19h,
no Centro Cultural Cia
de Arte
Ensaio do Coral APCEF

Primeira quarta-feira
de cada mês

Encontro com aposentadas, aposentados
e pensionistas
Primeira quinta-feira
de cada mês
Jantar dos novos empregados da Caixa

AGOSTO

12 - XV Baile do Queijo e do Vinho
19 - Encontro Estadual sobre Funcef - 9
horas - Clube do Comércio (R. dos
Andradas, 1085, 4º andar, Porto Alegre)
27 - Almoço e festa infantil na Regional
Sul
19 a 26 - Jogos da Fenae em
Blumenau
28 - Apresentação de esquete do Caixa
de Pandora na inauguração da Casa dos
Bancários, em Porto Alegre

SETEMBRO

30 - Galeto do Coral

João de Barro -
Como começaste a pin-
tar?

Alda Peçanha - Eu co-
mecei lembrar de fazer alguma
coisa quando os filhos começa-
ram a deixar a casa, isso lá em
Santo Ângelo. Temos cinco fi-
lhos e quando eles saíram de

Alda Peçanha se ins-
pira na tranqüilidade de
seu sítio em Eldorado
do Sul para produzir
suas obras de arte. A
artista plástica é espo-
sa do associado da
APCEF Brasil da Silva
Peçanha, aposentado da
Caixa.

casa achei que era hora de fa-
zer algo para mim. Tive aulas
de pinturas, voltei a estudar.
Nesse tempo houve a transfe-
rência para Porto Alegre e vol-
tei a pintar, comprando revistas
especializadas fui evoluindo.
Mas eu sou muito exigente com
o meu trabalho, quando o pes-
soal falava que estava bom, eu

sempre achava que tinha que
melhorar, e agora cheguei num
estágio muito bom.

João de Barro -
Como é o seu processo
de trabalho?

Alda Peçanha - Eu com-
pro livros, revistas, se gosto de
alguma coisa passo para o meu
jeito de ver aquele trabalho. E

também cada vez que
vou a São Paulo compro
muitas revistas. Mas já
estou começando a ter a
minha criatividade, a for-
mar coisas próprias, isso
tem que ser devagar, mas
eu sou muito persistente,
se não está bom começo
de novo. Cada dia eu
vejo que podia melhorar
uma coisa e faço outro
ou naquela tela mesmo
tento melhorar. E acho que esse
é o meu caminho, porque isso
não é trabalho, é uma terapia
para mim. A gente morando no
sítio, aquele silêncio, coloco uma
música e o ambiente fica com-
pleto, a gente fica em estado de
graça. Eu faria isso o dia intei-
ro.

João de Barro - E a
divulgação do trabalho?

Alda Peçanha - Uma
vez por ano eu exponho em pou-
sadas em Gramado. Tem tam-
bém uma galeria onde são ex-

Fotos Carla Rossa

postos os trabalhos, já foram
vendidos até para a Itália.

João de Barro - É fá-
cil se desligar do traba-
lho e vendê-lo?

Alda Peçanha - A gen-
te faz o quadro e parece que é
um filho. Eu gosto quando as
pessoas levam porque eu tive
essa capacidade de fazer uma
coisa que vai enfeitar uma casa.
Eu digo para as pessoas, aqui
vai uma energia muito boa, por-
que é assim que eu me sinto na
hora de pintar.

Artísta gaúcha mostra sua criatividade e prazer nas pinturas.

 "Eu digo para as pessoas, aqui vai uma
energia muito boa, porque é assim que
eu me sinto na hora de pintar".

Beleza em óleo

Os dois grupos culturais da
APCEF, o Coral e o Gru-

po de Teatro Caixa de Pandora,
preparam as apresentações para
o Auto de Natal, a ser apresen-
tado em novembro e dezembro.
O Coral também está envolvido
com a organização do Galeto do
Coral, que será realizado no dia
14 de outubro, na Colônia A da
APCEF, em Porto Alegre.

A diretoria de Cultura da
APCEF pretende recontar a his-
tória dos 25 anos do Grupo de
Teatro Caixa de Pandora.

Para isso, está buscando to-

Programação cultural
O Caixa de Pandora prepa-

ra várias atrações para brindar
o seu público nas comemora-
ções seus 25 anos de atuação.
O grupo ensaia a montagem te-
atral América Café, prevista
para estrear no segundo semes-
tre. Também nos próximos me-
ses deverá ser apresentado o
Ciclo de Leituras Dramáticas.
No dia 28 de agosto, o Caixa

estará na inauguração da Casa
dos Bancários, do Sindicato dos
Bancários de Porto Alegre.

Os associados e associadas
que quiserem fazer parte dos gru-
pos pode fazer uma aula experi-
mental. O Coral faz os ensaios
às quintas-feiras, às 19 horas, no
Centro Cultural Cia de Arte. Já
os ensaios do Caixa de Pandora
acontecem às segundas e quar-

tas-feiras, às 19h30min, no Cen-
tro Cultural Cia de Arte.

História do

Caixa de Pandora

das as informações possíveis: fo-
tos, texto, recortes de jornais,
enfim, tudo o que pode ajudar a
contar a fantástica história do
grupo.

Quem tiver algum objeto e
quiser colaborar no resgate da
historia bonita deste maravilho-
so grupo, entre em contato com
a APCEF pelo telefone 51 3268
1611.

Você canta, dança, toca instrumentos

musicais? adora desenhar, pintar, ence-

nar? se dedica a algum tipo de arte? ou

conhece alguém com talento artístico?

O João de Barro tem um lugar especi-

al para você. Entre em contato com a re-

dação pelo telefone 51 3221 2829 ou

pelo e-mail apcefrs@apcefrs.com.br e

mostre seu talento.
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ciano magenta amarelo preto

JOGOS DE INTEGRAÇÃO

Equipe completa para os Jogos da Fenae

Asétima edição dos Jogos da
Fenae acontece entre os

dias 19 e 26 de agosto, no Centro
Esportivo Bernardo Werner, do
SESI, em Blumenau, Santa
Catarina. A delegação gaúcha
será composta com 94 pessoas,
entre atletas, treinadores e dire-
tores da APCEF.

As categorias a serem dispu-
tadas são atletismo masculino e
feminino, basquete masculino,
buraco (dupla), damas; futebol
soçaite masculino, futsal mascu-

lino, natação masculino e femini-
no, sinuca, tênis de campo sim-
ples masculino e feminino, tênis
de campo dupla masculino e fe-
minino, tênis de mesa masculino
e feminino, voleibol masculino e
feminino, vôlei de praia masculi-
no e feminino e xadrez.

A equipe da APCEF preten-
de manter a história de conquis-
tas nos Jogos da Fenae. Na edi-
ção de 2004, a APCEF ficou em
segundo lugar na classificação
geral.

Em busca de
mais um título

Fotos Carlos Silva

Asegunda etapa dos Jogos
de Integração da APCEF

aconteceu no dia 22 de julho. Os
associados buscaram vagas
para participar dos Jogos da
Fenae nas modalidades atletis-
mo, rústica, natação e tênis de
quadra. Os Jogos acontecem
entre os dias 19 a 26 de agosto,
em Blumenau, Santa Catarina.
E para representar bem a
APCEF, os atletas se preparam
nos treinos que acontecem to-
dos os finais de semana na As-
sociação e em outros locais.

Para o diretor de Esportes da
APCEF, Ricardo Christino, a
participação nos Jogos da
Fenae representa um momento
de grande integração entre os
empregados da Caixa. "Mas a
nossa equipe quer trazer muitas

ATLETAS

SELECIONADOS

Atletismo Feminino

Vera Lúcia Teixeira da Silva

Atletismo

Masculino

Paulo Renato Schitler

Adauto Pereira de Oliveira,

Luiz Claudio M. Pentiado

Tênis Feminino

Liane Kogler

Inajara dos Santos Pereira

Tênis Masculino

Luiz Guilherme

Farias Brum,

Gerson Bruno Seidel,

José Carlos

Rampelotto Virgili

Natação Feminino
Maria J. de Souza Teixeira

Noemi Severo Soares

Vanessa Pires Oselame

Natação

Masculino
Norberto Henrique Andreis

Marcelo Caccia Winckler

Jairo Kwitko

Rústica Feminino

Eunice Romeo Pitrez

Rústica Masculino
Sidnei Santos de Souza

Jorge Alberto Simão

-

Tênis feminino.

Tênis masculino.

Atletismo

Natação masculino

Natação feminino

Rústica

www.apcefrs.com.br
Acesse a página da APCEF e fique por

dentro de todas as informações associativas.

Cadastre seu e-mail para receber

os boletins eletrônicos.

medalhas", diz Christino. "Pre-
tendemos manter a tradição da
APCEF na conquista dos pri-
meiros lugares."


