
ção criativa.
Que Jaques Wagner, Marce-

lo Déda, Sergio Cabral e Eduar-
do Campos comecem muito
bem seus governos.

Que a coordenação entre os
governos federal e do Rio per-
mita uma política efetiva de se-
gurança pública.

Que a música, o cinema, o
teatro, a literatura, as artes plás-
ticas brasileiros nos brindem
com grandes obras e manifes-
tações artísticas públicas.

Que o Brasil enfim abra, de-
finitiva e irrestritamente, todos
os arquivos da ditadura.

Que as rádios comunitárias não
somente deixem de ser reprimidas,
como sejam incentivadas.

Que o governo apóie genera-
lizadamente a difusão mais am-
pla possível dos programas de
software alternativos.

Que a agricultura familiar
seja incentivada, ao invés das
grandes empresas de agrone-
gócios, com os transgênicos.

Que Kirchner se reeleja na
Argentina e que o Paraguai ele-
ja, pela primeira vez, um presi-
dente progressista.

Que Lula não perca o primei-
ro ano, que deve ser o mais im-
portante do seu segundo man-
dato.
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Emir Sader é professor da
Universidade Estadual do
Rio de Janeiro.
www.agenciacartamaior.com.br

Que o governo Lula saia do
modelo neoliberal.

Que no segundo mandato se
governe realmente para os po-
bres e que os banqueiros não
sigam ganhando como nunca e
especulando como sempre.

Que as políticas sociais do
governo sejam seu eixo
articulador, sem depender da
decisão dos ministros da área
econômica.

Que se fortaleça a mídia al-
ternativa e a tiragem e audiên-
cia dos jornais, revistas, TVs e
rádios da mídia tradicional sigam
despencando, consolidando sua
perda de capacidade de impor
seus pontos de vista conserva-
dores à mente dos brasileiros.

Que os derrotados “forma-
dores de opinião” dessa mídia
sigam falando cada vez mais
para si mesmos.

Que a resistência iraquiana
se una, ao invés de combater
entre si, e construa uma alter-
nativa, para que a derrota dos
EUA seja a vitória do povo
iraquiano.

Que os palestinos, da mes-
ma maneira, se unam, para for-
talecer a luta por um Estado
palestino.

Que alguma força, ou um
conjunto delas, ou o Fórum So-
cial Mundial, assuma a respon-
sabilidade de buscar a paz justa
e duradoura que os conflitos de
guerra disseminados pela “guer-

Votos para 2007

ra infinita” dos EUA necessitam
para desaparecer.

Que o Mercosul avance no
processo de integração, constru-
indo uma moeda única, um Par-
lamento, integre definitivamen-
te a Bolívia e o Equador, apro-
xime Cuba e conquiste o Peru,
e se constitua em uma conquis-
ta irreversível como alternativa
aos tratados de livre comércio
com os EUA.

Que se convoque um plebis-
cito continental para decidir se
os povos da América Latina e o
Caribe preferem os tratados de
livre comércio ou os processos
de integração regional.

Que os jogadores jovens dei-
xem de ir ainda meninos para

os times do exterior.
Que tenhamos grandes e

democráticos Jogos Paname-
ricanos no Rio e que os países
da América Latina e do Caribe
conquistem o máximo de meda-
lhas possíveis.

Que o Ministério de Cultura
consiga recursos equivalentes a
pelo menos 1% do Orçamento
da União.

Que as taxas de juros bai-
xem rapidamente para os pata-
mares dos outros países do con-
tinente, pelo menos.

Que siga diminuindo o supe-
rávit fiscal e aumentando os re-
cursos para as políticas sociais.

Que a Bolívia aprove o pro-
jeto de Constituição proposto

pelo governo de Evo Morales.
Que a internet continue a ser

mais lida do que a imprensa es-
crita.

Que não existam mais reality
shows, nem Criança Esperança.

Que acabem os horríveis e
inúteis programas de economia
na televisão.

Que o futebol feminino consi-
ga ter um campeonato nacional.

Que acabem esquemas
como o do MSI no Corinthians.

Que a lei de fomento da cul-
tura não perca espaço diante do
fomento ao esporte.

Que as listas dos livros mais
vendidos tenham menos merca-
dorias comerciais e mais livros
do pensamento crítico e de fic-

O fenômeno Yeda

Governar é uma atividade
complexa. Exige sensibilidade e
diplomacia, coragem e circuns-
tância. Mas, acima de tudo, go-
vernar é escolher prioridades.
Quando um partido disputa uma
eleição aponta o caminho por
onde vai desenvolver sua possí-
vel futura administração. Na
prática a teoria é outra, contu-
do, é o que temos. É claro que o
marketing interfere, mascara
muita coisa, mas a essência está
presente, é forte, tem cheiro, cor,
verdades e mentiras. Com o Rio
Grande do Sul não é diferente.

Tá certo, muita gente não viu,
muita gente foi enganada e ago-
ra deu no que deu. Diante da
perplexidade de alguns, da inge-
nuidade de muitos e da preocu-
pação de todos, o que resta aos
gaúchos e gaúchas, nos próximos
quatro anos do governo Yeda, é
sobriedade, e mobilização, muita
mobilização.

Antes mesmo de começar a
base do governo rachou. O pa-
cote, que pretendia aumentar
impostos, e eliminar até mesmo
a reposição da inflação para os
funcionários públicos estaduais,
não passou. Nem poderia. Afi-
nal, a governadora se elegeu

afagando o atraso, prometendo
mágicas, buscando apoio numa
rede costurada às pressas, na
qual o elo é o interesse pessoal
exclusivo.

A governadora traiu o elei-
tor, traiu seus pares, como ha-
via feito durante a campanha,
quando encheu o bucho e virou
o cocho. Pegou o ex-governa-
dor de surpresa, num debate ao
vivo. E olha que seu partido fez
dobradinha nos quatro anos do
governo Rigotto. O resultado
inicial desagradou a todos e o
saldo é uma grande dificuldade
para encontrar alguém que se
comprometa com o "novo jeito

Celso Woyciechowski é presi-
dente da Central Única dos Tra-
balhadores RS (CUT-RS)
www.cutrs.org.br

de governar".
O fato, inédito, talvez expli-

que outra façanha da nova go-
vernadora: reunir quase nin-
guém em frente ao Piratini na
sua posse. Nem mesmo a mai-
oria dos convidados da ala vip
prestigiaram a cerimônia ofici-
al. Para um estado em crise,
necessitando do diálogo amplo,
inteligente, plural, as atitudes da
nova governadora causam enor-
me preocupação.

Para quem diz que ouve a
voz das ruas e vai governar com
mãos de mulher, algo soa falso.
Parece mais a continuação das
promessas de campanha, tem-

peradas com medidas duras,
contra o desenvolvimento do Rio
Grande do Sul, e com a
indisfarçável arrogância de sem-
pre. Yeda Crusius já avisou
como vai governar, de costas
para os trabalhadores e suas
demandas, o novo jeito de go-
vernar é singular, quase autista,
e péssimo para o Estado. Os
movimentos sociais e sindical
estão em estado de alerta, aler-
ta máximo.

Emir Sader

Celso Woyciechowski
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?
Que perigo representa a Somália
para os Estados Unidos?

SANTIAGO

? ?

Um estudo pela organização não-go-
vernamental WWF, da Itália, em sete
países da Europa, encontrou dezenas de
substâncias químicas produzidas pelo ho-
mem no sangue de três gerações (filhos,
pais e avós).

O relatório apresenta duas origens de
contaminação: as residências (substân-
cias químicas usadas para limpeza, em
comésticos, brinquedos e equipamentos
eletrônicos) e alimentos consumidos di-
ariamente.

Além disso, mais de 60 substâncias
tóxicas foram encontradas em 27 amos-
tras de alimentos de consumo diário
coletados em supermercados.

5,41%

Assédio moral
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.

Petróleo em disputa

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

FÓRUM SOCIAL
MUNDIAL

Nairóbi, Quênia
20 a 25 de janeiro

www.forumsocialmundial.org.br
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Férias

Orçamento

A única maneira de combater o as-
sédio moral é a denúncia. A discussão
sobre o tema é nova, mas a prática é
antiga, e os bancários estão entre os
que mais sofrem assédio. As denúncias
devem ser encaminhadas ao Sindicato
de Bancários ou ao Ministério Público.
Na página www.assediomoral.org po-
dem ser obtidas mais informações so-
bre o assunto.

Os meios de comunicação deram
amplo destaque à proposta do presi-
dente eleito da Venezuela, Hugo
Chávez, de reestatizar setores estratégi-
cos do país. Mas para o que ninguém le-
vanta a voz é a tentativa do presidente elei-
to dos Estados Unidos, George Bush, de
entregar o petróleo iraquiano a grandes
empresas petrolíferas.

Reportagem publicada na página
eletrônica da Central Única dos Tra-
balhadores afirma que o governo nor-
te-americano preparou "projeto de lei
que será levado ao parlamento fan-
toche no Iraque para dar ares de le-
galidade à entrega do petróleo
iraquiano a empresas como a Shell,
Esso e British Petroleum, às quais o
invasor pretende ofertar 75% dos lu-
cros obtidos com a extração durante 30
anos. Depois de alguns anos, as empre-
sas recolheriam 20% dos lucros, o que
ainda é mais do que o dobro do prati-
cado no setor". A notícia foi veiculada

no dia 7 pelo  jornal inglês Independent,
que divulgou os dados após ter acesso
a uma versão preliminar do projeto.

Conforme a reportagem "os termos
são superiores até mesmo aos
percentuais dos lucros entregues du-
rante os governos submissos ao
colonialismo inglês antes da Revolu-
ção de 1968, que abriu caminho para
a nacionalização do petróleo iraqui-
ano sob o comando de Sadam Hussein
– fato que jamais foi perdoado pelo
cartel petrolífero".

O Iraque tem 115 bilhões de bar-
ris em reservas de petróleo mensu-
radas – 10% do total das reservas
mundiais. Há 71 campos de petróleo
mapeados dos quais apenas 24 foram
explorados até agora. Após invadir o
Iraque, Bush conseguiu que a resolu-
ção 1483 fosse aprovada no Conse-
lho de Segurança da ONU, dando aos
Estados Unidos e à Inglaterra o con-
trole sobre o petróleo do Iraque.

Tirar 30 dias de férias a cada 12
meses é um direito garantido por lei a
todos os trabalhadores com carteira
assinada. E, segundo especialistas, faz
muito bem à saúde e pode evitar pro-
blemas futuros. Mesmo aqueles que
gostam do trabalho e acham que não
precisam férias, devem dar descanso ao
corpo e à mente.

Pela primeira vez desde o início do
pagamento sistemático de juros da dí-
vida pública, a Previdência Pública terá
um orçamento maior que o de paga-
mento de juros. O orçamento federal
para 2007 prevê um gasto de até R$
177,6 bilhões com aposentadorias, pen-
sões e benefícios do INSS e R$ 165,8
bi para o pagamento de juros.

O Quênia, país sede da 7ª edição
do Fórum Social Mundial, que aconte-
ce de 20 a 25 de janeiro, possui cerca
de 31 milhões de habitantes. Metade
da população economicamente ativa
está desempregada. A média de expec-
tativa de vida é de 47 anos e 22% da
população é analfabeta. A renda per
capita é de apenas 360 dólares ao ano.

Pobreza

No ano passado, 3.252 trabalhadores
foram libertos de trabalho escravo no
Brasil. O número é um recorde do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego no com-
bate intenso ao trabalho escravo.

Três gerações

Esse é o aumento real do salário mí-
nimo que passa a vigorar em abril, se-
gundo o Dieese.



JORNADA DE TRABALHO - Principal perso-
nagem em uma história vitoriosa, os empregados
da Caixa obtiveram uma conquista que merece
ser comemorada todos os dias. A redução da jor-
nada de trabalho e o direito à sindicalização foi
uma luta da maioria dos empregados durante lon-
gos meses em 1985.

ATUAÇÃO - A APCEF esteve junto com seus
associados naquele momento histórico. Da mes-
ma forma, agora, quando a Caixa tenta usurpar
o direito de empregados com cargos técnicos e de
assessoramento que possuem ação na Justiça. As
ações buscam garantir o direito de jornada de seis
horas sem a redução do salário. Não é o que a
Caixa está tentando fazer.
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Esta edição do João de Barro fechou na

redação no dia 12 de janeiro de 2007.

Um novo ano pede passagem
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mos de ver neste ano que inicia são as dos meios
de comunicação retratando a realidade sem
distorção dos fatos. As emissoras comunitárias sen-
do incentivadas, os movimentos sociais tendo es-
paço para suas reivindicações. A possibilidade dis-
so acontecer depende da conscientização da soci-
edade de que o chamado "quarto poder" deve ser
democrático e atuar em prol do bem comum.

VELHO JEITO - O "novo jeito de governar"
da governadora eleita no Rio Grande do Sul mos-
trou-se nos primeiros atos, antes mesmo da posse
oficial, e não tem nada de novo, como já se pre-
via. Aumento de impostos e congelamento de sa-
lários dão uma idéia do que virá pela frente.

Neste ano, o João de Barro completa 50 anos
de existência. Uma data para ser muito comemo-
rada. Para isso, a APCEF está preparando dois
concursos: um de fotografia e outro de crônicas.
Os regulamentos vão ser divulgados na edição do
próximo mês. Além disso, desde dezembro de
2006, iniciamos uma série de reportagens especi-
ais sobre assuntos que foram notícias nas edições
anteriores do jornal.

Participe das comemorações do jornal. Tam-
bém envie sugestões sobre assuntos para serem
abordados pelo João de Barro. Contatos com a
redação pelo telefone 51 3221 2829 ou pelo e-mail
assessod@terra.com.br.

Comemorações
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A aposentadoria e a extinção
do contrato de trabalho

R
ecentes decisões do
Tribunal Superior do
Trabalho (TST) e do

Superior Tribunal Federal (STF)
assentaram entendimento ju-
risprudencial no sentido de que
a concessão de aposentadoria
pela Previdência Social (INSS)
não gera extinção do contrato
de trabalho, capaz de isentar o
empregador de arcar com a to-
talidade das verbas rescisórias,
especialmente a multa do FGTS
e o aviso prévio. Entretanto, é
preciso esclarecer alguns as-
pectos que são reflexos destes
precedentes judiciais nas rela-
ções contratuais de trabalho
mantidas com a Caixa Econô-
mica Federal e previdenciárias
com a Fundação dos Econo-
miários Federais (Funcef).

HISTÓRICO
Até a edição da Lei nº 8.213/

91, a aposentadoria somente se
aperfeiçoava perante o INSS
com a extinção do contrato de
trabalho motivada pelo empre-
gado perante o seu empregador
em virtude de dispositivo legal
existente na norma previden-
ciária. Tal procedimento por
parte do empregado, gerava a
extinção do contrato de traba-
lho por aposentadoria, que era
equivalente a um pedido de de-
missão e, portanto, isentava o
empregador do pagamento da
multa do FGTS e do aviso pré-
vio. Por ato reflexo, a conces-
são da Funcef somente era con-
cedida em decorrência do mes-
mo procedimento, mesmo não
havendo disposição expressa a
respeito do tema na Lei nº 6.435/
77 e nos regulamentos REG e
Replan. Deve ser esclarecido
que na Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT) não havia
nenhum dispositivo expresso
que regulasse a matéria, apesar
de muitos doutrinadores estarem
convencidos de que o art. 453
continuava a dar sustentação no
âmbito legal para a afirmação
de que a aposentadoria gerava
a extinção do contrato de tra-
balho. Dessa forma, todo o en-
tendimento legal e doutrinário no

âmbito jurídico tinha como con-
senso que a aposentadoria, por
ser decorrente de iniciativa do
empregado ou de situação que
envolvia interesse deste, era
motivo de extinção do contrato
de trabalho nos moldes já men-
cionados. É importante destacar
que este problema envolve a
concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição (por ser-
viço até 16 de dezembro de
1998), especial e por idade, pois
a aposentadoria por invalidez
possui normativo próprio no qual
está prevista a extinção do con-
trato de trabalho expressamen-
te.

ATUALIDADE
Toda a mudança de entendi-

mento a respeito da relação en-
tre a aposentadoria e a extinção
do contrato de trabalho iniciou-
se a partir da edição da Lei nº
8.213/91, a partir da qual pas-
sou a vigorar norma que deter-
minava o início da inativação
como sendo a data do requeri-
mento administrativo feito pe-
rante a Previdência Social pelo
segurado ou segurada. A partir
deste momento iniciou-se a mu-
dança de paradigma que, entre-
tanto, foi mantido, majoritaria-
mente, no patamar do entendi-
mento anterior até que, em 1997,
o art. 453 da CLT sofreu pro-
funda alteração, ao determinar
expressamente que a aposenta-
doria gerava a extinção do con-
trato de trabalho para os empre-
gados públicos em geral, espe-
cialmente aqueles ligados às

empresas de economia mista,
fundações, autarquias e empre-
sas públicas, tal como a Caixa
Econômica Federal.

DECISÕES DO TST
E DO STF

A partir da alteração da CLT,
antes mencionada, iniciaram-se
dois tipos de iniciativas, quais
sejam: a) No âmbito da Justiça
do Trabalho, todos aqueles que
se aposentavam nas modalida-
des especial, por idade ou tem-
po de contribuição (até 16 de
dezembro de 1998, por serviço),
passaram a pleitear judicialmen-
te o pagamento da multa do
FGTS e aviso prévio (entendi-
mento amplamente majoritário
na Justiça do Trabalho e objeto
de jurisprudência consolidada
no TRT da 4ª Região passou a
ser de que não era devido o pa-
gamento pleiteado, o que foi al-
terado pela recente decisão do
TST); b) Perante o STF foi
apresentada a Ação Direta de
Inconstitucionalidade na qual era
pleiteado tal enquadra-mento
para as alterações ocorridas no
corpo do art. 453 da CLT em
1997 (ocorreu a concessão de
medida liminar que suspendia a
vigência das mencionadas alte-
rações e recentemente ocorreu
o julgamento de mérito, que
manteve o entendimento de que
as alterações eram inconsti-
tucionais).

SITUAÇÃO NA CAIXA
As recentes alterações de

normativos que versam sobre os

procedimentos para o desliga-
mento dos bancários e bancári-
as que estão se aposentando,
refletem as decisões do STF e
TST no âmbito administrativo e
visam impedir que a Caixa ar-
que com os valores decorren-
tes da multa do FGTS e aviso
prévio. Entretanto, as mencio-
nadas alterações também refle-
tem o impedimento regulamen-
tar da Caixa em demitir bancá-
rios e bancárias imotiva-
damente, visto que a aposenta-
doria já não é mais motivo para
extinção do contrato de trabalho.

SITUAÇÃO
NA FUNCEF

Nos termos do art. 3º da Lei
Complementar nº 108/2001, so-
mente é possível a percepção da
complementação previdenciária
devida a partir do desligamento
da Caixa.

CONCLUSÕES
Ante os elementos antes

descritos, a assessoria jurídica
da APCEF entende que:

1) a Caixa está impedida por
regulamento interno de demitir
bancários e bancárias, salvo por
justa causa;

2) a aposentadoria por tem-
po de contribuição, especial ou
por idade não gera mais a
extinção do contrato de traba-
lho equivalente a um pedido de
demissão;

3) todos aqueles que se apo-
sentarem somente pelo INSS
poderão continuar trabalhando
na Caixa;

4) a complementação devi-
da pela Funcef depende do des-
ligamento da Caixa;

Em virtude da abrangência
das decisões proferidas continu-
aremos analisando os reflexos
das mesmas e prestando novos
esclarecimentos a respeito.

Reunião da APCEF de aposentadas e aposentados.

Fábio Luiz M. Barbosa
Ricardo Guimarães Só
de Castro
Assessoria Jurídica da APCEF
assejur@apcefrs.com.br

Carla Rossa

O resultado do processo de
Saldamento do REG/Replan e
de adesão ao Novo Plano foi
apresentado pela Funcef. Dos
65.884 associados, 41.101
pessoas aderiram ao Sal-
damento e Novo Plano. Entre
os assistidos, 78,10% fizeram
a adesão e, entre os ativos,
52,99%. Os números foram
encaminhados à Secretaria de
Previdência Complementar
(SPC), através de ofício. No do-
cumento, além de serem apre-
sentados os números do pro-
cesso, há um breve histórico
e as formas utilizadas para a
divulgação do Saldamento e
Novo Plano.

A Diretoria Executiva da
Funcef aprovou no início de ja-
neiro o pagamento de reajus-
te de 4% a todos os assisti-
dos que efetivaram a opção
pelo Saldamento. A medida
está em acordo com o artigo
120 do Regulamento do Plano
de Benefícios REG/Replan
com Saldamento.

O pagamento do benefício
será feito com efeitos financei-
ros retroativos a setembro de
2006 e o valor estará disponí-
vel no demonstrativo de
proventos de janeiro. Já o rea-
juste do INPC será aplicado na
folha de fevereiro, para os be-
nefícios do REG/Replan salda-
dos de setembro a dezembro,
enquanto que os benefícios do
plano REB terão reajuste da
variação do INPC de janeiro a
dezembro de 2006.

A APCEF ressalta que, de
acordo com o Regulamento,
os 4% serão estendidos para
todos os ativos, aposentados
e pensionistas que optaram
pelo saldamento do REG/
Replan. Para os não optantes,
o mesmo percentual será
acrescentado na reserva ma-
temática do REG/Replan.

REAJUSTE

NÚMEROS
FINAIS

Em dezembro, a diretoria da
Funcef constituiu um grupo de
trabalho para o acompanhamen-
to à finalização do processo de
Saldamento do REG/Replan e do
Novo Plano. O GT terá a partici-
pação de representantes dos
empregados, da Caixa e da
Funcef. A diretora de Aposenta-
dos, Saúde e Previdência da
APCEF, Amanda Cardoso, é
uma das integrantes do GT. O
grupo tem um prazo de 90 dias,
a contar da implantação, para
concluir os trabalhos.

GRUPO DE
TRABALHO

ENTREVISTA
Leia na página 10 entrevista

com o Diretor de Benefícios e
Administração da Funcef, Sérgio
Francisco da Silva, sobre o rea-
juste no custeio do REG/Replan.
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SEIS HORAS

A trajetória de uma jornada

E
m 1985 os emprega-
dos da Caixa empre-
enderam um movi-

mento que tornou-se um mar-
co na história da empresa. Ao
final, os bancários conquista-
ram o direito à sindicalização e
a jornada de 6 horas.

 As mobilizações pela apro-
vação da jornada foram notí-
cia em várias edições do João
de Barro naquele ano. Em mar-
ço, entrevistas com os presi-
dentes das Comissões de Tra-
balho, Luís Dulci (PT), e de Fi-
nanças, Luiz Leal (PMDB),
davam conta do andamento do
projeto 4111/84, do deputado
Léo Simões. Em abril, a repor-
tagem tratava de visitas de re-
presentantes das Associações
de Pessoal a deputados "com
o objetivo de convencer as li-
deranças partidárias de assinar
o requerimento de urgência e
com isso obter a aprovação do

mérito do projeto". Os presi-
dentes das Apcefs e da Fenae
buscavam também o apoio do
presidente da Caixa, Marcos
Freire. Em audiência com re-
presentantes dos empregados,
Freire recebeu a reivindicação
de "uma tomada de posição da
Caixa com relação à redução
da jornada de trabalho dos
economiários de 8 para 6 ho-
ras". O presidente se compro-
meteu a estudar o assunto jun-
to às áreas técnicas da empre-
sa. Na edição de julho, o João

de Barro anunciava a aprova-
ção de Freire às seis horas.

A luta pela conquista das
seis horas foi marcada por vá-
rias paralisações, reuniões, en-
vio de correspondências a de-
putados e ao ministro da Fa-
zenda e carta-aberta à popu-
lação, entre outros atos. Em
agosto, foi realizado na Colô-
nia A o Grito da Caixa, "uma
manifestação dos empregados
em busca do reconhecimento
dos seus direitos que lhes fo-

ram usurpados, como a jorna-
da de trabalho de 6 horas e
sindicalização". As modalida-
des artísticas apresentadas fo-
ram música, poesia, slogan e
cartaz. A música Xote das Seis
Horas, de Flávio Teixeira, foi
a vencedora. Uma das estro-
fes pregava: "como os Farra-
pos vou pegar minha bandeira
para aumentar o Movimento
Nacional, vou requerer minhas
Seis Horas de trabalho e exigir
o meu direito sindical"

te de informação dessa luta.
Com isto, o movimento ganhou
corpo a nível nacional, a Fenae
passou a integrar  o movimento,
principalmente a partir da trans-
formação de outras associações
cujas diretorias, recém eleitas,
tinham origem também em com-
panheiros ingressos na Caixa
como Auxiliares de Escritório.

Foi criada a Comissão Nacio-
nal das 6 horas, que unificou o
movimento com a Fenae e as
Associações de Pessoal  e a or-
ganização do movimento conse-
guiu integrar na luta pelas 6 ho-
ras e sindicalização o conjunto
dos empregados da Caixa de
todo o Brasil  em uma mobili-
zação impressionante, envolven-
do a imprensa e a sociedade,
com pressão junto ao Congres-
so Nacional para aprovação de
projeto de lei que tramitava na-
quela casa.

D
urante a luta pela jor-
nada de seis horas e
o direito à sindica-

lização, a APCEF organizou
vários atos, ajudando a consoli-
dar o movimento que culminou
com a aprovação do projeto de
lei pelo presidente da República
em 1986.

O presidente da APCEF na
época, Sérgio Nunes da Silva,
dá seu depoimento sobre aque-
le período.

"A  APCEF teve um papel im-
portante no movimento dos em-
pregados da Caixa à época da
luta das 6 horas, sindicalização
e o combate à discriminação aos
empregados admitidos como
Auxiliar de Escritório.

A luta da APCEF começou na
organização dos delegados sin-
dicais, utilização do JB como um
veículo e instrumento importan-

A paralização de 24 horas em
30 de outubro de 1985, foi funda-
mental e decisiva para a vitória,
culminando em uma negociação
com os líderes da Câmara dos
Deputados para a votação do
Projeto de Lei que aprovava as 6
horas e a sindicalização dos em-
pregados da Caixa ao Sindicato
dos Bancários.

A organização do movimento
dos empregados da Caixa, a
partir dos seus locais de traba-
lho, com a eleição dos delega-
dos sindicais, representações es-
taduais (Comando Estadual de
Mobilização) e representação
nacional (Comando Nacional de
Mobilização) e a realização de
um Congresso Nacional da Ca-
tegoria para definição de seus
representantes na negociação
com a Caixa/governo, definição
da pauta de reivindicações e dos
eixos de luta, foram fundamen-

tais para às vitórias conquista-
das pelos empregados da Cai-
xa, cuja organização interna do
movimento, serviu como exem-
plo e parâmetro para que outras
categorias a nível nacional tam-
bém se organizassem nos mol-
des do movimento da Caixa.

Tivemos vitórias e conquistas
importantes na trajetória do mo-

vimento dos empregados da
Caixa, ao longo dos anos, mas,
considero o das 6 horas e o di-
reito à sindicalização, como a
conquista mais importante, ela
representa um marco na histó-
ria das lutas associativas e sin-
dicais e, representam o reconhe-
cimento do empregado da Cai-
xa como bancário."

No dia 30 de outubro os
empregados paralisaram as
agências em todo o país mos-
trando a força da categoria.
Uma edição extra do João de
Barro em novembro comemo-
rava a vitória na assinatura do
acordo com o governo e a
Caixa para que o projeto de lei
que garantia a redução da jor-
nada para seis horas e o direi-
to à sindicalização tramitasse
em regime de urgência na Câ-
mara. A primeira edição de
1986 trazia na capa a sanção
do presidente da República,
José Sarney, ao projeto que
tornava os empregados da Cai-
xa bancários com jornada de
seis horas. A implantação da
jornada aconteceu em 1987.

HISTÓRIAS DE ORGANIZAÇÃO COLETIVA

A conquista mais importante
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N
o dia 7 de dezembro,
a Caixa expediu a Cir
cular Interna Supes/

Geret 293/06, orientando todas
as unidades a alterar, de forma
arbitrária, a jornada de trabalho
de todos os empregados ocupan-
tes de cargos técnicos e de as-
sessoramento que reclamam na
Justiça a jornada de seis horas. A
alteração se dá com a redução
de salário de comissão.

Na avaliação do representan-
te do RS na Comissão Executiva
dos Empregados (CEE/Caixa) e
diretor de Comunicação da
APCEF, Marcos Todt,  "não se
pode ver a questão sob outra óti-
ca que não a de retaliação aos
empregados que possuem ação
judicial. A CI ataca o direito de
ação, que é previsto constitucio-
nalmente. Além disso, fere o arti-
go 468 da CLT, pois altera de
modo unilateral as condições de
trabalho, e o enciso VI do artigo
7º da Constituição Federal, pois

induz a redução salarial."
Em mais um ato do ataque

aos empregados que possuem
ação judicial, a empresa promo-
veu uma alteração no Manual
Normativo RH 151, que trata do
Adicional de Incorporação de
Cargo em Comissão. A mudan-
ça foi no item 3.5.1 que ganhou
a redação: "fica impedido de in-
corporar o adicional o emprega-
do com ocorrência de retrata-
ção pela jornada de 08 horas".

A APCEF, em conjunto com
a Federação dos Bancários e o
Sindicato do Bancários de Por-
to Alegre e Região protocolou,
no dia 21 de dezembro, denún-
cia no Ministério Público do Tra-
balho. Novas medidas judiciais
estão sendo estudadas pela Fe-
deração, SindBancários e
APCEF. O assunto será discu-
tido também no Encontro de
Delegados e Dirigentes Sindi-
cais da Caixa, no dia 19 deste
mês, na Federação dos Bancá-

1. Segundo determina-

ção da Circular Interna (CI) nº

293/2006, nenhum empre-

gado está obrigado a assinar

qualquer documento em re-

lação a sua jornada de traba-

lho.

2. Esta CI 293/2006 diz que

os/as empregados/as que ajui-

zaram Ação com o objetivo de

considerar nula a jornada de 8

horas, será considerado como

uma “retratação” da “opção”

do/a empregado/a trabalhar 8

horas.

3. Portanto, se a Caixa
já considera o ajuiza-
mento da ação como
uma "retratação", não
existe nenhuma razão
para que o/a emprega-

do/a nesta condição as-
sine qualquer documen-
to.

4. Em relação aos empre-

gados que não ajuizaram

ação, a CI 293/2006 diz ape-

nas que se estes requere-

rem o retorno à jornada de

6 horas, “deverão ser aten-

didos pelo gestor” , item 2

e 2.1 da referida Circular In-

terna.

5. Portanto, como a CI é

clara ao apenas autorizar o

gestor a admitir o requeri-

mento dos/as funcionários,

também não há nenhuma

necessidade de assinar qual-

quer documento que mude

a sua jornada de trabalho e

remuneração.

SEIS HORAS

APCEF continua a luta em
defesa da jornada de trabalho

A Quarta Turma do Tribunal
Superior do Trabalho

afirmou, segundo voto do
ministro Ives Gandra Martins
Filho (relator), a validade de
plano de cargos e salários da
Caixa que permitiu o aumento
da jornada de trabalho de seis
para oito horas diárias sob maior
remuneração. Essa posição
levou à concessão de recurso de
revista à Caixa a fim de isentá-
la do pagamento, como extras,
das sétima e oitava horas
trabalhadas por uma emprega-
da, que havia aderido livremente
ao plano de cargos e salários da
CEF.

De acordo com análise feita
por Crivelli Advogados Associ-
ados, escritório que presta as-
sessoria jurídica à Fenae e a
outras entidades associativas e
sindicais dos bancários, a posi-
ção da 4ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) so-
bre a validade do plano de car-
gos e salários (PCS) da Caixa

"não tem repercussão geral".
Confira a íntegra da análise

jurídica.

"A noticia veiculada no sí-
tio do TST, dia 03/01, tem no-
vamente contribuído para es-
tabelecer confusão entre os
empregados da Caixa quanto
à jornada de 8 horas dos car-
gos técnicos. O fato não é
novo. No sítio do Tribunal já
havia noticia anterior relaci-
onando processo oriundo do
TRT de Minas, com a mesma
decisão da 4ª Turma.

Naquela oportunidade já ha-
víamos nos manifestado. Reitera-
mos o posicionamento anterior.

O que vai para o sítio do Tri-
bunal, vira notícia. Não vira, ne-
cessariamente, jurisprudência.

Trata-se de posição da 4ª
Turma expressa em julgamen-
tos de casos específicos. Sem
repercussão geral.

O TST tem outras 5 Turmas
e ainda a SDI-I e o Pleno. A

decisão, data vênia, é gritan-
temente contrária ao texto le-
gal que impede o acordo in-
dividual sobre norma de or-
dem pública.

Ou bem a natureza da fun-
ção e suas reais atribuições
são compatíveis com a jorna-
da de 8 horas, ou não são.
Não há espaço para "acor-
dos" individuais envolvendo
a flexibilização da jornada de
trabalho do bancário, ainda
que mediante o pagamento de
uma gratificação de função.
Para isso, basta a leitura das
Súmulas 102 e 109 do TST.
Estas, sim, refletem o posici-
onamento do Tribunal e não
de uma de suas turmas.

Desconhecemos o caso
concreto julgado pelo TST e
suas peculiaridades, mas espe-
ramos que haja recurso (pois,
em tese, cabe) nos casos indi-
viduais que viraram noticias.

Quanto aos funcionários,
temos insistido no sentido de

que não tomem as notícias vei-
culadas via internet como ver-
dades absolutas. Nem para
um lado, nem para o outro.
Tratando-se de decisão em
caso concreto, não há exten-
são para todos os demais ca-
sos: nem quando se ganha,
nem quando se perde a tese.

Repercussão geral haverá
quando o Tribunal puder, de
vez, pelo Pleno, após conso-
lidar entendimentos, fixar em
Súmula um posicionamento
definitivo. Até lá, muito traba-
lho. Muito esforço. Muito
acompanhamento jurídico.
De nossa parte temos feito o
acompanhamento cotidiano.
Interpondo recursos, respon-
dendo aos da Caixa, preparan-
do memoriais, entregando-os
nos gabinetes, fazendo susten-
tação oral nos Tribunais".

JORNADA DE TRABALHO

Decisão do Tribunal gera confusão

rios, em Porto Alegre.
Em reunião realizada com a

presença de  dirigentes sindicais
da Caixa e a assessoria jurídica
da Federação dos Bancários do

RS  apresentou orientações aos
empregados.

Confira as orientações do ad-
vogado Milton Fagundes referen-
tes à Circular Interna 293/2006.

José Eymard Loguercio
Crivello Advogados
Associados

CURSOS DE
FORMAÇÃO

A APCEF firmou convênio
com o Senac/RS para cursos
de formação inicial e continu-
ada, oferecidos pelas unida-
des educacionais no estado.
O convênio concede descon-
to de 10% aos associados e
dependentes. As unidades do
Senac estão nas cidades de
Alegrete, Bagé, Bento Gon-
çalves, Cachoeira do Sul,
Camaquã, Canoas, Cara-
zinho, Caxias do Sul, Ere-
chim, Farroupilha, Gravataí,
Ijuí, Lajeado, Montenegro,
Novo Hamburgo, Passo Fun-
do - Faculdade de Tecnologia,
Pelotas - Faculdade de
Tecnologia, Porto Alegre - Fa-
culdade de Tecnologia, Co-
munidade, Passo D'Areia,
Administração, 24 Horas, Rio
Grande, Santa Cruz do Sul,
Santa Maria, Santa Rosa,
Santo Ângelo, São Borja, São
Leopoldo, São Luiz Gonzaga,
Taquara, Tramandaí, Três Pas-
sos, Torres e Uruguaiana.

A APCEF possui uma am-
pla variedade de convênios.
Para obter mais informações
basta acessar a página ele-
trônica da Associação
(www.apcefrs.com.br)

ASSESSORIA
JURÍDICA

A APCEF oferece aos
seus associados assessoria
jurídica em diferentes áreas,
através de dois escritórios de
advocacia. Além disso, os
associados podem marcar
horário nos plantões sema-
nais. Para atendimento, é
necessário agendar horário na
Associação pelo telefone 51
3268 1611.

Direito Social
Defesa Administrativa,

Seguro Jurídico,

Previdência

51 3227 5598
assejur@apcefrs.com.br
Plantão: Quartas-feiras,
à tarde

Milton Fagundes
Ações Trabalhistas,

Tíquetes e

Cesta-Alimentação

aposentados

51 3595 4775
Plantão: Quintas-feiras,
das 16 às 18 horas
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Os caminhos da comunicação

www.redeabraco.org
www.fndc.org.br
www.midiamigra.com.br

A
comunicação no Bra-
sil carece de muito
debate a respeito do

papel dos veículos. As emisso-
ras de rádio e televisão são con-
cessões públicas e deveriam
estar a serviço da sociedade,
mas não é isso o que se vê dia-
riamente na mídia. Ao mesmo
tempo, as emissoras comunitá-
rias são reprimidas e novas con-
cessões empacam no Ministé-
rio das Comunicações.

Um fato inédito aconteceu
no mês de dezembro quando
parlamentares da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Comunica-
ção e Informática da Câmara
rejeitaram 83 pedidos de novas
outorgas e renovação de emis-
soras comerciais de radiodifu-
são. Agora, o plenário da Câ-
mara terá que votar os projetos
individualmente.

O fato foi saudado pelos mo-
vimentos que buscam a demo-
cratização na comunicação. O
Fórum Nacional pela Democra-
tização da Comunicação defen-
de a capacitação de um corpo téc-
nico na Câmara para a aprecia-
ção dos pedidos de concessões.

O João de Barro buscou a
opinião do Coordenador de Pro-
jetos do Instituto de Estudos e
Pesquisas em Comunicação,
James Görgen, da professora da
Unisinos e doutora em Ciências
da Comunicação, Denise Cogo,
e do Coordenador da Rede A-
braço (Associação Brasileira de
Rádios Comunitárias), Josué
Lopes.

sidentes e ministros do momen-
to. Se passou para o Legislativo
por se entender que seria está-
vel essa análise por uma parce-
la maior da sociedade. Isso aca-
bou não se consolidando, uma
vez que também no Parlamen-
to, as concessões passaram a
ser objeto de troca de favores.
Com isso, se formou no Con-
gresso a bancada da mídia, que
controla direta ou indiretamen-
te, concessões de rádio e tv e lá
tratam de votar todas as maté-
rias referente à comunicação
beneficiando seus interesses
particulares.

Agora a rejeição foi um fato
inédito, porque sempre se apro-
vava em grandes pacotes os
processos, sem analisar quem
era quem, se aquela emissora
estava cumprindo as obrigações
previstas na Constituição e na
legislação do setor. De uns anos
para cá, tanto pela pressão dos
movimentos quanto de alguns
parlamentares que começaram
a entender o que significa essa
moeda de troca, começou-se a
pressionar o Congresso por mu-
danças. E tivemos, efetivamen-
te, a primeira alteração de pro-
cesso quando alguns parlamen-
tares da Comissão de Ciência e
Tecnologia recusaram um blo-
co de 83 outorgas, que foi envi-
ado para a análise do plenário.

João de Barro - O que

seria ideal?

Görgen - O Fórum Nacio-
nal pela Democratização da Co-
municação tem um posiciona-
mento da necessidade de per-
manência desse tipo de proces-
so dentro do Congresso. Só que
deveria haver um corpo especi-
alizado de funcionários que
reanalisasse o parecer que vem
do Ministério para ver se real-
mente está tudo seguindo as re-
gras. O fato de os parlamenta-
res não terem esse apoio acaba
obrigando a aprovação de rito
sumário, a renovação automáti-
ca das concessões. Por exem-
plo, uma praxe que deveria ser
alterada é que nas comissões o
deputado ou senador do estado
a que se refere o processo não
poderia ser o relator. Em geral,
a praxe hoje é essa, se tem uma
renovação do Rio Grande do Sul
passa para um deputado daqui
fazer, o que dá margem a todo
tipo de manobras. É uma ques-
tão de cunho ético, alterando o
regimento das duas casas. Se-
ria um ponto de partida básico.

dadania. No Brasil e em outros
países, existem vários progra-
mas e projetos de educação
para a mídia que vêm buscando
desenvolver não apenas a leitu-
ra crítica dos conteúdos da
mídia mas também essa cons-
ciência sobre a importância da
participação ativa da sociedade
no modo de atuação dos meios
de comunicação. O que deve ir
além da idéia de censura de con-
teúdos dos meios, mas de parti-
cipação na definição de conteú-
dos e nos processos de gestão
visando à democratização da
mídia assim como nas políticas
que definem a distribuição das
concessões.

tituição a formação de monopó-
lios e oligopólios e hoje cerca de
oito famílias dominam mais de
80% da comunicação no país.
Outro aspecto é a produção re-
gional. A programação é basi-
camente centrada em Rio de Ja-
neiro e São Paulo.

Temos agora a questão da
digitalização, que não deve mu-
dar o processo de outorgas.
Uma vez que não se utilizasse o
padrão máximo, alta definição,
permitiria que ampliássemos o
espectro e tivéssemos outros ca-
nais de tvs públicas, comunitá-
rias, educativas em canais aber-
tos. Mas infelizmente, mais uma
vez, o governo se submeteu à
Rede Globo e escolheu o padrão
japonês, sem maior debate com
a sociedade. Não adianta me-
lhorar a qualidade de áudio, de
imagem e não melhorar o con-
teúdo, não diversificar.

João de Barro - Por que

não ocorrem mais conces-

sões para emissoras comu-

nitárias?

Lopes - Isso também é uma
questão política. Há uma mani-
festação muito grande por pres-
são da Abert (Associação Bra-
sileira de Emissoras de Rádio e
Televisão), representantes das
rádios comerciais, contra as rá-
dios comunitárias, acusando-as
de piratas. Todas as rádios co-
munitárias têm uma associação
sem fins lucrativos, com CNPJ,
todas cumprem um papel social
e, apesar de não terem autori-
zação, não têm culpa disso. A
morosidade do Ministério das
Comunicações tem um motivo
político: a pressão do monopó-
lio. Ao contrário da repressão
que a Anatel e a Polícia Federal
fazem com as rádios comunitá-
rias, não se vê isso na comuni-
cação comercial, que tem mui-
tas irregularidades. Há muitas
prefeituras colocando retrans-
missoras da Rede Globo, do
SBT, que têm que ter autoriza-
ção e não tem. Isso é ilegal e a
Anatel não fiscaliza. No final do
ano passado, o governo impe-
diu que mais de 250 rádios e tvs
comerciais com autorização
vencida fossem apreendidas.
Essas são realmente piratas,
porque não cumprem o papel e
estão a serviço do lucro. A
Abraço defende rádio comuni-
tária como um sistema público,
popular de comunicação.

Josué Franco Lopes
João de Barro - Como

está o tratamento dado

pelo governo federal às

rádios comunitárias?

Josué Franco Lopes - A
expectativa que se tinha do go-
verno Lula pelo histórico como
trabalhador era deque iria me-
lhorar a legislação, parar a re-
pressão e discriminalizar a radi-
odifusão comunitária. Mas isso
não aconteceu. O que a Abra-
ço defende não são rádios pira-
tas, são rádios comunitárias que,
muitas, estão sem outorgas e so-
frem repressão por dar voz ao
povo, por cumprir o que diz a
Constituição e os tratados inter-
nacionais, que priorizam o direi-
to à liberdade de expressão. In-
felizmente, não é o que aconte-
ce. Não se tem uma regulamen-
tação por parte da Anatel, do go-
verno federal, para fazer com
que os grandes meios de comu-
nicação sigam esses tratados.
Porque para garantir a demo-
cracia no país tem que demo-
cratizar os meio de comunica-
ção. A Constituição diz que  uma
programação televisiva, radio-
fônica tem que ser, principal-
mente, educativa. Se você pe-
gar a Rede Globo, que é o mai-
or monopólio, vai ver que não é
nada disso, pelo contrário, é
completamente deseducativa.
Também é proibido pela Cons-

James Görgen
João de Barro - Como se

dá a concessão de outor-

gas de radiodifusão?

James Görgen - Desde
1988, com a Constituição, a con-
cessão e renovação de rádio e
tvs passou da alçada do Minis-
tério das Comunicações para o
Legislativo, a quem cabe anali-
sar em última instância os pedi-
dos. Isso ocorreu porque havia
muita denúncia sobre o uso po-
lítico das concessões pelos pre-

Hermínio Nunes/FNDC

Denise Cogo
João de Barro - Que ava-

liação a senhora faz da atu-

ação da mídia brasileira?

   Denise Cogo - Penso
que, para essa avaliação, em pri-
meiro lugar deve se considerar
que a mídia, em qualquer con-
texto, nacional ou internacional,
não é homogênea, mas compor-
ta experiências diferenciadas, o
que significa dizer que se pode
encontrar, em uma mesma emis-
sora de TV ou em um mesmo
jornal brasileiro, produções so-
bre fatos da realidade mais ou
menos preocupadas com res-
ponsabilidade e ética. Para essa
pluralidade de visões que con-
vivem nos meios de comunica-
ção, concorrem várias visões de
mundo que convivem no contex-
to de gestão, produção e circu-
lação desses meios como a dos
donos das organizações midi-
áticas, os anunciantes, os pro-
fissionais em suas diferentes
posições hierárquicas (repórte-
res, editores, articulistas, etc.)
assim como atores da sociedade
civil, como representantes
institucionais e os cidadãos co-
muns, que atuam como fontes na
produção de notícias das mídias.
Nesse sentido, pode-se dizer que
mídia brasileira têm tido posturas
e modos de atuar que podem ou
não promover ou favorecer a ci-
dadania da sociedade.

João de Barro - Qual o

papel da sociedade nesse

contexto?

Denise Cogo - É preciso
lembrar sempre que os meios de
comunicação no Brasil são uma
concessão pública e que, em
função disso, têm compromisso
e responsabilidade com  a soci-
edade e suas demandas por ci-
dadania em seus aspectos soci-
ais, políticos, econômicos e cul-
turais. A sociedade, sobretudo
através de suas organizações,
deve estar atenta e "cobrar" dos
meios de comunicação posturas
éticas e compromisso com a ci-

Arquivo Pessoal

Carla Rossa
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A
s eleições e as pers-
pectivas para o segun-
do mandato de Lula

foram os temas abordados no
simpósio Ângulos da Cena Bra-
sileira em Análise, realizado no dia
19 de dezembro na Casa dos Ban-
cários. Promovido pelo Sindicato
dos Bancários de Porto Alegre e
pelo Instituto de Debates, Estudos
e Alternativas de Porto Alegre
(Idea), o evento reuniu os políticos
Dilermando Toni (PCdo B) e
Roberto Amaral (PSB) e o jornalis-
ta Raimundo Pereira, das revistas
Reportagem e Carta Capital.

Dilermando Toni disse que a
vitória de Lula é uma vitória de
natureza política e ideológica.
“Até há pouco tempo não se
conseguia mobilizar contra as
privatizações. A idéia de que o
Estado era um paquiderme pas-
sou.” Afirmou que as novas for-
ças políticas do país foram con-
firmadas e que o segundo go-
verno Lula poderá continuar
uma transição no rumo de um
país soberano e democrático. O
tom otimista de Toni continuou
ao dizer que o programa de go-
verno 2007-2010 é nitidamente
desenvolvimentista. “Está na
hora de sairmos da defensiva do

primeiro governo para avançar-
mos com convicção e ousadia”.
Segundo ele, hoje existem con-
dições para um governo de co-
alizão programática. Ele apon-
tou alguns avanços já alcança-
dos: o superávit brasileiro nas
transições internacionais, o tér-
mino do acordo com o FMI e
da ameaça da Alca. Por outro
lado, a grande dívida interna,
com reajuste atrelado à Selic, foi
citada como um problema a ser
enfrentado. Ele acredita ainda
que a situação política interna-
cional é favorável, não só na
América Latina, mas também

por conta do crescente isola-
mento dos Estados Unidos. Toni
disse ser necessária mobilização
para implantar os compromissos
de Lula. “A direita não está
morta e quer que o projeto der-
rotado seja implantado”. Na sua
avaliação, os primeiros meses do
segundo governo Lula devem
ser marcados pela reforma po-
lítica e por colocar em ação a
agenda do desenvolvimento.

Roberto Amaral, que foi mi-
nistro da Ciência e Tecnologia
no primeiro governo Lula, disse
que o quadro eleitoral de 2002 e
de 2006 foram diferentes. E que

POLÍTICA

Ano novo, governo novo?
Simpósio realizado em Porto Alegre discutiu como será o segundo governo Lula.

o governo também será distin-
to, embora nenhuma mudança
esteja assegurada. “O povo bra-
sileiro, à margem do comando
das nossas organizações, deu um
passo à frente.” Para ele, a se-
gunda vitória de Lula aconteceu
porque o povo reconheceu a
existência de “dois Brasis”.
“Desta vez, o que se chamava
‘povão’ resolveu romper com as
intermediações da organização
política e dos meios de comuni-
cação”. Amaral disse que, ao ter
sua governança ameaçada em
2004, Lula encontrou salvação
na sociedade, não nas organiza-
ções e partidos. Para ele, hou-
ve um “levante dos pobres bra-
sileiros”, pois eles viram que o
que estava sendo decidido era
o destino deles. “Tomara que
saibamos interpretar e que esse
levante não escorra das nossas
mãos.” Amaral acredita que só
os partidos de sustentação do
governo não vão conseguir ga-
rantir as mudanças necessárias
e que é preciso fazer “essa so-
ciedade” ser interlocutora. Para
isso, segundo ele, deve-se esti-
mular a organização da socie-
dade onde existe e a criação
onde não existe. “A nossa mis-

são não termina no segundo
mandato. Será uma tragédia se
o tucanato voltar em 2010, não
para a classe média, mas para
o povão.” Para Amaral, o se-
gredo é desenvolvimento com
distribuição de renda. “Isso uni-
fica o país”, defendeu.

O jornalista Raimundo Pe-
reira contrapôs a posição de
Amaral, dizendo que o apoio
popular é importante, mas que
para assegurar o poder os par-
tidos políticos também são. Ci-
tou Getúlio Vargas e Jango, que
tinham apoio popular, mas não
político. Pereira analisou o com-
portamento da mídia na campa-
nha, principalmente no caso
Dossiê Cuiabá. Ele lembrou que
a Polícia Federal denunciou e
prendeu os acusados para de-
pois buscar a origem do dinhei-
ro, que até agora não foi escla-
recida. Para o jornalista, a gran-
de imprensa não conseguiu re-
verter o resultado porque Lula
mudou sua postura no segundo
turno ao questionar o candidato
Alckmin sobre as privatizações.
“Quando o Alckmin vestiu a
camiseta da Petrobras e do Ban-
co do Brasil, nem seus amigos
acreditaram mais nele”.

Da esquerda para a direita: Dilermando Toni, Jefferson
Miola (Idea), Roberto Amaral, Juberlei Bacelo
(SindBancários) e Raimundo Pereira.

Os moradores da cidade de
Caraúbas, no Piauí, rece-

beram um presente de Natal mui-
to especial. No dia 9 de dezem-
bro, 45 empregados da Caixa re-
alizaram um mutirão de solidarie-
dade, parte do evento Todos por
Um da ação Parceria Solidária,
campanha desenvolvida pela
Fenae através do Programa PAR.

Caraúbas ocupa a 18ª posi-
ção entre os 20 municípios do
país com maior índice de pobre-
za humana e possui cinco mil ha-
bitantes. A cidade foi adotada
pela Fenae dentro do Parceria
Solidária, para alcançar as oito
metas do milênio da Organiza-
ção das Nações Unidas até
2015 (www.fenae.org. br/
respsocial/movsol).

Na campanha Natal para
Todos, os empregados da Cai-
xa doaram pontos do Programa
PAR para a ação Todos por Um

AÇÃO SOCIAL

Experiência gratificante

e foram sorteados, um empre-
gado por estado mais 20 do Piauí,
para participar do dia de solidari-
edade em Caraúbas. Foram en-
tregues kits com material de
educação, saúde, trabalho, lazer
e higiene aos moradores, além
da realização de oficinas como
construção de brinquedos com

garrafas pet, eletrecista, pintor,
pedreiro e rodas de leitura. Tam-
bém foram oferecidos serviços
de defensoria pública, expedição
de documentos, corte de cabe-
lo, limpeza de pele, serviços
odontológicos e avaliação
nutricional.

O Conselheiro da Regional

Vale do Paranhana da APCEF,
João Alberto Holsbach, da
agência Taquara, participou da
oficina de confecção de brin-
quedos. A viagem foi registrada
em vídeo e está disponível no
endereço www.programapar.
com.br/caraubas.

João de Barro - Como
foi essa experiência?

João Alberto Holsbach-
Eu tinha feito uma doação, mas

não tinha idéia de ser sorteado
e ir. Foi muito gratificante co-
nhecer uma realidade que a gen-
te está ajudando a melhorar. É
uma realidade completamente
oposta do nosso dia-a-dia.

JB - O que mais chamou
a tua atenção na comuni-
dade?

Holsbach - São pessoas ca-
rentes que só aguardam uma
mão estendida para se desen-
volver. São pessoas que têm
muita vontade, mas carecem de
tudo. Para nós, é chocante
constatar essa realidade. A gen-
te fez o mínimo que estava ao
nosso alcance. Eu participei da
oficina de brinquedos e aprendi
a fazer junto com os meninos.
Uma coisa que a gente descar-
ta, tinha todo um valor. Ver os
meninos brincando com os car-
rinhos valeu a viagem.

Escola em Caraúbas, Piauí.

Fenae Arquivo Pessoal

João Alberto Holsbach.

SindBancários
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COLUNA DOS
APOSENTADOS

Simpósio em Gramado

Foi um sucesso absoluto a
realização do XXVIII Simpósio
dos Economiários Aposentados e
Pensionistas da Caixa. Primeiro,
pelo comparecimento de 1.360
colegas de todos os pontos do
país, o que realmente valorizou o
evento. Segundo, pelo compare-
cimento em massa dos participan-
tes a todas as sessões plenárias.

Foram vividos momentos de
grande emoção. A abertura do
evento foi marcante e consa-
gradora. A partir daí começaram
as reuniões que oportunizaram
tanto aos palestrantes como o ple-
nário discutirem em alto nível os
grandes problemas que afligem a
família economiária.

Para nós, aposentados e pen-
sionistas, o dia 7 de novembro
se caracterizava de suma impor-
tância, seria realizado o encontro
com os dirigentes da Funcef. Las-
timamos profundamente, nesse
dia, a ausência do presidente da
Funcef e do diretor de Contro-
ladoria, os demais estiveram pre-
sentes. Foi um dia de cobranças
e de explicações, que na maioria,
para os velhos economiários, não
satisfizeram as nossas ansiedades
e reivindicações. Ficou muito cla-
ro que, apesar dos resultados al-

cançados pela Funcef, dificilmen-
te eles serão traduzidos em algum
benefício para os hoje chamados
de "assistidos".

Pelo visto, vamos continuar
aguardando os míseros reajustes
pelo INPC em janeiro e em maio,
pior ainda, do INSS. Ficou total-
mente fora de cogitação a possibi-
lidade de se obter sucesso em re-
lação às perdas salariais acumula-
das ao longo de mais de dez anos.

A vez já passou por ocasião
do famoso "pacotão", não sou-
bemos exigir a sua aprovação e,
agora, a cada dia, fica mais difícil
de se obter essas conquistas. Ou-
tros Fundos de Pensão obtiveram
êxito e alcançaram seus objetivos
com melhorias salariais, como é o
caso da Previ e outros.

No nosso entendimento, a de-
cepção foi grande, mas nada vai
nos impedir de continuarmos a
nossa caminhada em busca de
melhores dias. O encontro com
a Funcef foi marcante para am-
bos os lados, economiários apo-
sentados e pensionistas e dirigen-
tes da Instituição.

Com relação à parte social, o
Simpósio agradou e emocionou
a todos que tiveram a oportuni-
dade de vivenciá-lo. Foi uma festa
inesquecível que não só sensibi-
lizou os participantes em uma
demonstração de muito carinho,
amor e respeito, confirmando o

slogan do evento "Amigos para
Sempre".
Luiz Carlos de Aragão

Minha Impressão

do Simpósio

Não podia ser das melhores,
com debates muito democráticos
e, em especial a palestra do pro-
fessor e doutor Odon Cavalcan-
te que foi realmente excelente.
Deveria inclusive ser gravada em
CD para que pudéssemos ouvi-
la sempre que preciso fosse.

Quanto aos debates, apesar de
serem acalorados, foram feitos com
uma ética e uma educação fora do
comum. Não poderia ser de outra
maneira, pois se tratavam de pesso-
as de grande conhecimento.

O que mais me chamou a aten-
ção e também, permita-me rasgar
os elogios, foram os estandes,
bem postados, bem limpos e com
grande diversidade de produtos.

Quanto aos bailes, nem se fala!!!
Pois me sacudi bastante. O tempero
dos almoços e jantares até hoje trago
o sabor daquela boa 'bóia'.

Em resumo, foi um Simpósio
com uma organização de primeiro
mundo, nada deixando a faltar e
com pessoas competentes e sem-
pre prontas a indicar a melhor
maneira de se poder estar, o me-
lhor caminho, inclusive com mé-
dicos e atendentes sempre pron-
tos a dar o melhor atendimento.

Prometo sim que sou candi-
data para o próximo Simpósio.

A impressionante sensação de
estar embarcando em uma via-
gem pelo desconhecido. Você
está entre centenas de pessoas
desconhecidas, de feições e so-
taques diferentes e se pergunta: -
"O que teremos em comum além
de termos trabalhado em uma
mesma empresa no passado?".

E, logo na abertura oficial
começa o primeiro milagre... Nos
rostos, a expectativa e a mesma
emoção ao desfilar orgulhoso das
delegações. Quando a presidente
de honra fala é nossa a sua emo-
ção, como se cada um de nós
fosse o convidado de honra.

Seguem-se as descobertas, as
apresentações, identificam-se os
colegas que estão no mesmo ho-
tel, depois aqueles que não vía-
mos há muito tempo, os
organizadores que estão em toda
a parte procurando nos integrar e
amenizar qualquer desconforto.

Começam os trabalhos das
comissões, as plenárias...
Estamos trabalhando aqueles pro-
blemas do dia-a-dia que mal con-
seguíamos exprimir com clareza
e já estão aqui, alguém o fez por
nós. Sabe aquelas reclamações
sobre o atendimento que recebe-
mos pelo "0800"? Ou como la-
mentávamos que embora a
Funcef apresentasse excelentes

resultados aplicando nosso di-
nheiro, este lucro não chegava
jamais até nós?

Pois é... sobre isso e muitas
outras coisas importantes estávamos
debruçados trabalhando, discutindo
e apresentando da melhor forma
possível às diretorias da Funcef e da
Caixa, cobrando retorno.

E todo aquele povo, mais de
mil pessoas defendiam, se iden-
tificavam, aplaudiam ou critica-
vam, davam sugestões - partici-
pavam ferozmente!

Então, repentinamente, você
se vê no meio da sua família...
Esta é a mágica.Você é compre-
endido, todas as vozes gritam
defendendo os seus anseios. Re-
almente somos irmãos, começa-
mos a nos entender com um
olhar, um sorriso, identificamos
cada um por sua expressão. Você
não está mais sozinho neste so-
nho e você sabe que sonho so-
nhado por muitos pode se trans-
formar em realidade.

E veja bem, somos econo-
miários inativos. Que inativos que
nada! Somos ativistas, militantes,
somos um bando de estudantes
se mobilizando em busca de jus-
tiça, politizados e corretos, cons-
cientes de nossos direitos e mere-
cedores de atenção.

SIMPÓSIO NACIONAL

Avaliações e comentários

Uma economiária em
seu primeiro Simpósio.

ENTREVISTA

Os motivos do reajuste no REG/Replan

João de Barro - Quais

os motivos do reajuste

na contribuição do REG/

Replan?

Sérgio Francisco - O
aumento do custeio sobre de
7,87%, em média para 11%, a
parte da Patrocinadora e a dos
participantes. Um dos fatores
da necessidade de aumento de

maior importância é a constru-
ção do plano, que tem uma fór-
mula de cálculo do financia-
mento dele, que está embutido
na fórmula de cálculo desde o
início do plano, que prevê um
aumento ao longo do tempo.
Outro fator é uma alteração
que foi feita no plano, que é uma
conquista mas que tem um cus-
to, que é retirada da exigência
de 55 anos de idade para apo-
sentadoria. As pessoas vão se
aposentar, em média quatro,
cinco anos antes, e o plano vai
ter que pagar aposentadoria
quatro, cinco anos a mais, o
custo para financiar essa alte-
ração. Outros fatores de extre-
ma importância é a questão da
tábua de sobrevivência, o pla-

no estava com uma tábua de
sobrevivência defasada há mui-
to tempo e era necessário fa-
zer a correção. Nós ajustamos
a tábua e isso implica em ne-
cessidade de recursos, de au-
mento do custeio do plano. São
os três fatores que influencia-
ram no aumento do custeio.

Esse é um custeio médio. A
Caixa paga 11% e o participan-
te, em média paga 11%. Só
que tem uma forma de distri-
buição desse custo que impli-
ca o seguinte: até meio teto do
INSS na sua parcela de salá-
rio, você contribui com 3%, de
meio teto até um, contribui com
5% e acima de um teto é a di-
ferença necessária para cobrir
o custeio do plano. Essa dife-

rença é que o aumento foi sig-
nificativo, que sai de 14% para
35%. Quando a gente aplica
isso, em média os participan-
tes vão pagar 11%.

JB - O reajuste tem

vinculação direta com

o Saldamento do REG/

Replan?

Sérgio Francisco - Na
realidade, é o inverso, porque
esses três itens que citei são in-
dependentes do Saldamento. É
que foram feitos no mesmo mo-
mento para aproveitar a opor-
tunidade, mas não é o Sal-
damento que faz isso. As alte-
rações que vieram juntas ao
Saldamento é que implicam na
alteração do custeio, e que pre-

cisavam ser feitas. Assim como
para financiamentos que exis-
tem tabelas de custeio, para pla-
nos de previdência também tem
essas tabelas, outro fator é a
retirada da idade, e outro é a
atualização da tábua de sobre-
vivência. Esses três fatores
independem do Saldamento, se
não tivesse sido feito o Sal-
damento teriam que acontecer
essas alterações. Não é que o
reajuste decorra do Sal-
damento, pelo contrário, o Sal-
damento é que decorre da
previsibilidade do aumento do
custeio. Quando se começou a
discutir o Saldamento, o que se
tinha em conta é que se não me-
xesse, não fizesse alguma coi-
sa, iria ficar insustentável.

O
 REG/Replan sofrerá
um aumento no cus-
teio a partir de feve-

reiro deste ano. Desde 2004
sem sofrer aumento no custeio,
o plano terá em média 11% de
reajuste. O Diretor de Benefíci-
os e Administração da Funcef,
Sérgio Francisco da Silva, expli-
ca os motivos desse aumento.
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Um olhar para 2006

Hora de dar uma parada téc-
nica para descansar, olhar para o
ano que passou. Aqui da piscina,
eu e o meu laptop à prova d’água
nos esforçaremos, mesmo nas
férias, para oferecer ao associa-
do o melhor serviço possível. Ei,
passa a salada de frutas, pô!

OS DEZ MELHORES

FILMES DE 2006

CACHÉ,
de Michael Haneke

Brilhante estudo sobre a ten-
são e a culpa. Daniel Auteuil faz
Georges, apresentador de um
programa de televisão sobre li-
teratura, que começa a receber
fitas de vídeo com imagens suas
e de sua família, além de dese-
nhos aparentemente obscuros,
mas ameaçadores. Aos poucos,
os vídeos se tornam mais pes-
soais, indicando que a pessoa
responsável conhece muito bem
Georges. Ele sente que corre
perigo, mas sem nenhuma pista
evidente a polícia se recusa a
ajudar. Sua busca pelo culpado
levará a conseqüências impreví-
siveis. Prêmio de melhor dire-
ção e prêmio da crítica interna-
cional no Festival de Cannes de
2005. Com Juliette Binoche.
O HOMEM DAS
NOVIDADES,
de Buster Keaton

Buster Keaton é Luke
Shannon, cameraman que filma
apenas trabalhos jornalísticos. Seu
desejo, entre outros motivos, é tra-
balhar na MGM para ficar mais
perto de uma linda moça. A partir
da seqüência da luta entre as
gangues chinesas, Buster se dei-
xa filmar filmando, isto é, mos-
trando ao público, da maneira mais
engraçada possível, como o cine-
ma é realizado. Filme de 1928,
relançado em cópia restaurada.
VOLVER,
de Pedro Almodóvar

Após sua morte, uma mãe
retorna a sua casa para resol-
ver problemas que ficaram pen-
dentes durante sua vida. Aos
poucos, seu fantasma vai lenta-
mente se tornando um conforto
para as filhas, assim como para a
neta. Almodóvar compila toda a
sua arte em relação às mulheres
e musas de sua carreira num fil-
me de absoluta beleza. Com Car-
men Maura e Penélope Cruz.
O LABIRINTO DO FAUNO,
de Guillermo Del Toro

''O Labirinto de Pan'' conta

a história de uma menininha que,
em 1944, viaja com a mãe e o
pai adotivo para uma área rural
no norte da Espanha. O cenário
é o pós-guerra espanhol que deu
a vitória ao fascista Francisco
Franco. A garota, no entanto, vive
num mundo imaginário que ela
mesma criou, mas para sua de-
cepção deverá encarar a realida-
de dos fatos. Sergi Lopez, como
o capitão fascista, é o vilão do ano.
OS INFILTRADOS,
de Martin Scorcese

Dois homens em lados opos-
tos da lei: um é mafioso e se
infiltra no departamento de po-
lícia de Boston; o outro é polici-
al e se aproxima secretamente
da máfia irlandesa. Quando a
violência aumenta e o derrama-
mento de sangue é inevitável,
crescem também as suspeitas.
Assim cada espião-duplo tem a
missão de correr contra o tem-
po para revelar a identidade do
inimigo. Refilmagem de ''Con-
flitos Internos'', produção ni-
pônica de grande sucesso. Scor-
sese faz de uma refilmagem um
filme com seu estilo pessoal re-
conhecível, dando aos dilemas da
lealdade ao grupo ou lealdade aos
princípios uma grandiosa dimen-
são. Com Jack Nicholson lideran-
do um grande elenco.
A ÚLTIMA NOITE,
de Robert Altman

Os bastidores do famoso ''A
Prairie Home Companion'', um
dos mais tradicionais shows de
rádio na América em sua última
transmissão. O programa, apre-
sentado pelos cowboys canto-
res Dusty e Lefty, fazia suces-
so com a participação de várias
celebridades da música. O Can-
to do Cisne de um cineasta que
sabia que estava morrendo tem
no personagem Chuck Akers,
um cantor country veterano,
seu verdadeiro alter-ego.
O NOVO MUNDO,
de Terence Malick

John Smith é um aventurei-
ro que, durante suas viagens no
século 17, chega ao continente
americano. Nessas novas ter-
ras, a cultura européia choca-
se com os nativos que lá já vivi-
am. Smith ainda se apaixona por
uma nativa, Pocahontas. Com
Colin Farrell. Filme injustiçado
por ser considerado uma propa-
ganda da colonização america-
na. Os americanos não gosta-
ram por entenderem o contrá-
rio. Perdeu-se a oportunidade de
se apreciar as deslumbrantes
paisagens, bem ao estilo con-

templativo de Malick.
PONTO FINAL -
MATCH POINT,
de Woody Allen

Num momento de virada em
sua vida, o ex-tenista profissio-
nal Chris apaixona-se perdida-
mente por Nola,  uma jovem
encantadora e sensual. O pro-
blema é que a garota está com-
prometida. Ela está prestes a se
casar com o cunhado de Chris.
Woody Allen, Dostoievski, Lon-
dres, Óperas e Scarlett Johans-
son. Precisa mais?
ESTRELA SOLITÁRIA,
de Wim Wenders

Howard Spence um dia foi
um grande astro nos filmes de
faroeste. Mas agora, decaden-
te, está mergulhado em egoís-
mo, álcool e drogas. Se ele mor-
resse hoje, ninguém derramaria
uma lágrima por ele. Um dia, no
entanto, ele descobre que tem
um filho que nunca conheceu.
Reanimado, tenta encontrar o
rapaz (ou garota?) e na sua jor-
nada descobre que perdeu uma
vida inteira. A equipe de Paris,
Texas – Wim Wenders e Sam
Shephard – toma de volta as
rédeas de suas carreiras em um
faroeste pós-heróico, existenci-
al e sensacional.
CINEMA, ASPIRINA
E URUBUS,
de Marcelo Gomes

Fugindo da Segunda Guerra
Mundial, o alemão Johann viaja
pelo Brasil como caixeiro via-
jante, vendendo ''a cura para
todos os males'': a Aspirina. No
sertão nordestino conhece
Ranulpho, com quem vai dividir
experiências e conversas, além
de enfrentar perigos e ameaças.
Cinema simples e direto, sem
preocupações que não a de con-
tar uma história ao espectador.

OS DEZ PIORES

FILMES DE 2006

SERRAS DA
DESORDEM,
de Andrea Tonacci

O gênero docudrama (do-
cumentário misturado à ficção)
não permite meio-termos: ou é
muito bom, ou é muito ruim.
Neste caso, muito ruim. Não
ruim apenas pela dificuldade de
tratar as pessoas reais como
personagens. Ruim por ser mui-
to pretensioso.
FICA COMIGO
ESTA NOITE,
de João Falcão

Todos os preconceitos con-
tra o cinema brasileiro, sempre
combatidos nesta coluna, a sa-
ber: roteiros deficientes, inter-
pretações ruins, pretensão artís-
tica, neste filme dizem presente!
EDISON – PODER
E CORRUPÇÃO,
de David J. Burke

Deu tudo errado! Justin
Timberlake como tira herói, a ridí-
cula peruca do Kevin Spacey e um
Morgan Freeman completamente
perdido dão o tom do desastre.
TAPETE VERMELHO,
de Luiz Alberto M. Pereira

Outro brasileiro na lista, mar-
cando um ano ruim para a nos-
sa cinematografia. A idéia cen-
tral é bela; uma homenagem ao
cinema: o presente do pai ao seu
filho é uma sessão de um filme
de Mazzaropi. Mas a realiza-
ção! O que era para ser dramá-
tico virou demagógico, aprovei-
tando-se do sentimentalismo
mais rasteiro.
O SACRIFÍCIO,
de Neil Labute

Uma das decepções do ano.
O grande diretor Neil LaBute
dirige Nicolas Cage numa
refilmagem do clássico de ter-

ror dos anos 70 com Christopher
Lee. O horror tornou-se ridículo,
este o verdadeiro horror do filme.
POSEIDON,
de Wolfgang Petersen

Mais uma refilmagem dos
anos 70, com grande produção
e efeitos especiais e uma lição
de moral: se você for uma boa
moça ou um bom rapaz, sobre-
viverá; se não o for, azar!
INSTINTO SELVAGEM 2,
de Michael Caton-Jones

Mas como está caída a Sharon
Stone! Não lembro do resto.
A FONTE DA VIDA,
de Darren Aronofsky

Boa idéia, Darren! Mas não
esqueça que é preciso talento
para reunir num só filme gêne-
ros diferentes como Romance,
Ficção Científica e Ação.
UM BOM ANO,
de Ridley Scott

A dupla consagrada em
Gladiador quis mostrar que po-
deria ser romântica, mas não
deu certo. Talvez se recupere
nos DVDs.
CASSETA & PLANETA:
SEUS PROBLEMAS
ACABARAM,
de José Lavigne

O quarto filme brasileiro na
lista dos piores do ano não foi
massacrado pela crítica na épo-
ca porque todos estavam sob o
choque da morte do comedian-
te Bussunda. A questão conti-
nua atual: é possível transportar
uma série de TV para o cinema?
Minha opinião inicial é a de que os
espectadores querem ver os astros
da TV no cinema, mas não repetin-
do seus programas consagrados.

CINEMA

[canto do Klein]

F.J.Klein se despede por en-
quanto, aguardando as emoções
que o ano promete.

O associado da APCEF Wil-
son Tubino Júnior, da

agência Açorianos, em Porto
Alegre, foi premiado com o ter-

ceiro lugar no Concurso Arte-
Fenae Animação 2006. A ani-
mação chama-se Contato Ime-
diato e narra a aventura de um
caminhoneiro que depara-se
com algo muito inusitado à bei-
ra da estrada. A obra pode ser
vista no endereço www.fenae.
org.br/artefenae/animacao2006

A entrega do troféu foi no dia
3 em café da manhã festivo na
agência. Estiveram presentes o
vice-presidente, Marcelo Mari-
mon Gonçalves, a diretora So-
cial, Andréa Spinelli, a diretora
Cultural, Almeri Espíndola de
Souza, e o diretor suplente
Jaílson Prodes.

Prêmio por animação

Tubino recebeu o troféu da
diretora Almeri de Souza.
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SÃO FRANCISCO DE PAULA

No verão também

D
iante das carências
das Colônias de
praia, a diretoria da

APCEF criou um Grupo de Tra-
balho com o objetivo de avaliar a
estrutura e a manutenção das se-
des. O GT será responsável por
propor alterações e promover a
realização de eventuais obras de
restauração, reconstrução e
melhorias. O enfoque principal
está sendo dado para Tramandaí,

I
nverno ou verão. A estação
não importa. Na Serra ga-
úcha, todas as estações têm

seu encanto e o turismo pode ser
feito em qualquer época. Em
São Francisco de Paula, onde
está localizada a Colônia da
APCEF, a natureza brinda os
visitantes com uma paisagem de
tirar o fôlego.

Nesta época do ano, quando
o calor é motivo de reclamação,
o clima ameno e a pouca aflu-
ência de turistas, permite des-
frutar de dias de total descan-
so. A cidade oferece ótimas
atrações como passeios a cava-
lo, rapel, trilhas, pesca esporti-

va e um passeio pela maior con-
centração de cachoeiras e tri-
lhas da Serra, o Parque das Oito
Cachoeiras. Outra opção é pas-
sear pelas cidades de Canela e
Gramado, a 40 quilômetros de
distância.

Para desfrutar dessas op-
ções, o associado da APCEF
tem à disposição a Colônia com
12 cabanas para quatro pesso-
as e uma cabana para até oito
pessoas. Toda a tranqüilidade e
conforto são encontrados nas
cozinhas equipadas, lareira, sala
de jogos e tv com churrasqueira
e cozinha, e praça de brinquedos.
As cabanas possuem cobertores
e travesseiros, sendo necessário
levar lençóis e toalhas.

A associada Tânia Inês
Serafini, de Porto Alegre, vera-
neia com a família na Colônia
há 15 anos, desde que ingres-
sou na Caixa. "Nós amamos a
Serra e aproveitamos o verão
para vir", conta. Segundo Tânia,
a Colônia atende as necessida-
des, sendo uma ótima opção
para os associados.

A Colônia da APCEF em
São Francisco de Paula fica na
RS 020.

Como Chegar

Fotos Carla Rossa

por ter as maiores carências. As
soluções apresentadas pelo gru-
po serão submetidas à aprecia-
ção e aprovação dos associados.

O GT foi criado em novem-
bro de 2006, em reunião do Con-
selho Deliberativo da APCEF, e
será composto pela presidenta,
Célia Margit Zingler, pelo vice-
presidente, Marcelo Marimon
Gonçalves, pelo diretor de Pa-
trimônio, Paulo Ricardo Belotto,

pela diretora Cultural, Almeri
Espíndola de Souza, pela dire-
tora Social, Andréa Spinelli, pelo
diretor de Relações de Traba-
lho, Tiago Vasconcellos, pelos
diretores suplentes, Jaílson
Prodes e Ruben Danilo Pickrodt,
pelo presidente do Conselho De-
liberativo, Ricardo Müller, pelos
conselheiros suplentes da regi-
onal Grande POA, Juarez Ma-
chado de Oliveira, e  Regional

Porto Alegre, Jorge Peixoto de
Mattos, pelo conselheiro titular
da Regional Centro, Marcelo
Carrion, pela conselheira suplen-
te e coordenadora da Regional
Litoral Norte, Carmem Rejane
Ramos, pela conselheira suplen-
te da Regional Porto Alegre,
Marcela Nunes de Aguiar, pelo
conselheiro suplente da Regio-
nal Missões, Moacir Scheuer
Deves, pelo coordenador titular

da Regional Passo Fundo,
Evandro de Moura Hahn, e pela
tesoureira da Regional Litoral
Norte, Clodeli Soares.

Os usuários das Colônias es-
tão recebendo uma carta expli-
cando a criação do GT e solici-
tando o envio de sugestões e co-
mentários de solução para as
Colônias. As propostas podem
ser encaminhadas para o e-mail
diretoria@apcefrs.com.br.

Alternativas para as Colônias de praia


