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Analisando o texto do acor-
do firmado entre Brasil e Japão,
assinado no dia 29 de junho, para
a incorporação das pesquisas
nacionais do SBTVD e a coo-
peração científico-tecnológica
entre os dois países, percebe-se
que o detentor do padrão ISDB
tem mais bônus do que ônus na
negociação. Ao governo do Ja-
pão cabe apenas "encorajar" seu
setor privado a cooperar com o
novo parceiro e "esperar" que
haja investimentos na indústria
eletrônica brasileira.

Os termos de imple-
mentação para o "Memorando
entre os Governos da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e do
Japão referente à implemen-
tação do sistema brasileiro de
TV digital, baseado no padrão
ISDB-T, e à cooperação para o
desenvolvimento da respectiva
indústria eletroeletrônica brasi-
leira" foram divididos em cinco
pontos. Somente em um deles,
a criação de um grupo de tra-
balho conjunto para incorporar
o padrão japonês, há um com-
prometimento claro do Japão.
No plano das intenções diplo-
máticas ficou tudo aquilo que po-
deria representar algum ganho
para o Brasil: desenvolvimento
da indústria de microeletrônica
local, incorporação das soluções
inovadoras brasileiras, investi-
mento direto japonês na produ-
ção de bens eletroeletrônicos no
Brasil e qualificação da mão-de-
obra.

Cooperação técnica

O texto do acordo limita-se
a dizer que "a parte brasileira
pretende implementar, em espe-
cial, a codificação H.264 no si-
nal de vídeo, soluções para ter-
minais de acesso de baixo cus-
to e melhorias na modulação e

Na edição do Jornal Nacio-
nal de 30 de junho de 2006, uma
reportagem aborda a TV digital
. Afinal, o governo Lula havia
acabado de definir a preferên-
cia pelo padrão japonês na im-
plantação dessa tecnologia no
País. Assim, que tal explicar aos
caros telespectadores o que se-
ria essa nova forma de transmi-
tir programas televisivos?

A reportagem com o nome
de "A TV digital no Japão", foi
feita pela correspondente da
emissora na Ásia, Sônia Bridi.
A jornalista foi ao Japão e ex-
plicou que lá "o sistema já exis-
te há três anos e há três meses
a TV digital está nos celulares".
Claro que a reportagem ficou no
nível tecnológico. Melhor quali-
dade da imagem e possibilidade
de utilizar serviços seriam algu-
mas das vantagens. Para
exemplificar a repórter entra
num táxi e afirma: "Na transmis-
são analógica, a que a gente re-
cebe em casa no Brasil, se a
gente tenta assistir televisão com
o carro andando, a imagem fica
cheia de chuviscos, sai do ar.

soluções de middleware". Já o
governo do Japão apenas enco-
rajará o setor privado japonês a
cooperar com o lado brasileiro.
O texto não traz a obrigação de
incorporação das tecnologias
desenvolvidas pelos consórcios
do SBTVD e se limita a infor-
mar que o grupo de trabalho con-
junto somente irá "investigar" as
soluções que ambas as partes
considerarem tecnicamente e
economicamente viáveis.

Produção de

semicondutores

Distante de qualquer garan-
tia de implantação de um ecos-
sistema microeletrônico no Bra-
sil, como foi colocado como con-
dição do governo brasileiro para
a escolha do padrão de TV di-
gital, o Japão assumiu apenas o
compromisso de contribuir na
elaboração de um plano estra-
tégico para o desenvolvimento
da indústria de semicondutores.
"O Governo do Brasil espera
que empresas brasileiras pos-
sam participar neste projeto de
investimento juntamente com os
fabricantes japoneses", prevê o
acordo.

Cooperação industrial

“O governo do Brasil
envidará esforços para a cria-
ção de um ambiente empresari-
al favorável para estimular
joint-ventures e atrair investi-
mento direto na indústria de ele-
trônica, em particular, na indús-
tria de tecnologia avançada”, diz
o item terceiro do documento.

De sua parte, o governo do
Japão vai "esperar" a retomada
do investimento japonês na in-
dústria eletrônica no Brasil,
como para televisores digitais e
componentes essenciais, como
LCDs e Plasma.

Produção de
semicondutores

O Acordo prevê ainda o
apoio do governo japonês, "con-
forme a necessidade", a um cen-
tro de desenvolvimento que de-
verá ser criado pelo Brasil para

promover "a fluida transferên-
cia de tecnologia relacionada aos
padrões ISDB-T".

Os dois países discutirão no
grupo de trabalho conjunto, pro-
gramas que prevêem o recebi-
mento de estagiários, envio de

Com a transmissão digital não.
É como se fosse uma televisão
parada e com uma boa antena.
A imagem é sempre nítida".

E mostra, toda contente, uma
minúscula televisão aninhada na
palma de sua mão. E tem mais.
Logo depois Sonia entra num
automóvel modernoso e avisa
que no banco de trás dos carros
japoneses os "passageiros po-
dem assistir o seu programa pre-
ferido e com um detalhe: além
da imagem de alta qualidade, o
som também é transmitido em
cinco canais ".

Muito bem! Depois dessa re-
portagem, a população brasilei-
ra já poderia se considerar bas-
tante informada sobre a tevê di-
gital no Japão. Só não ficou sa-
bendo que a escolha do governo
brasileiro tem implicações mui-
to maiores do que a qualidade
da imagem. O público não ficou
sabendo, por exemplo, que seria
possível a opção por um padrão
que poderia triplicar o número de
canais à disposição do público.
Nem que a nova tecnologia po-
deria abrir espaço para emisso-

ras comunitárias, associativas,
sindicais, partidárias etc. Tam-
bém não foi informado que fi-
cou de fora a possibilidade de
ser implantado um canal de re-
torno. Ou seja, uma tecnologia
que permitiria uma forma de co-
municação entre os
telespectadores, como já acon-
tece na internet, só que muito
mais acessível e barata. Tudo
isso utilizando a tecnologia que
já vem sendo desenvolvida nas
universidades públicas brasilei-
ras há alguns anos.

Nada disso foi dito na repor-
tagem. Afinal, a escolha do pa-
drão japonês implica manter e
ampliar o atual monopólio da
transmissão televisiva. Então por
que não comemorá-la? Afinal,
a TV digital vai melhorar a vida
de todos os brasileiros que an-
dam por aí com uma televisão
que cabe na palma da mão e têm
um automóvel com televisor no
banco traseiro.

instrutores e o treinamento de
peritos.

Cabe ao governo japonês
"considerar" a possibilidade de
enviar peritos e de receber es-
tagiários no ramo da eletrônica.



joão de barro julho/2006 3antena

?
Com tanto pacto e agenda, o Rio

Grande vai para frente?

SANTIAGO

? ?
Esse é o percentual de trabalhadores

que realizam hora extra no Brasil.

77,8%

Destino indevido

Campanha salarial Conferência estadual dá a largada.............5

Caixa Função é novamente incorporada.................................6

Direito Saúde Caixa poderá ter plano suplementar....................6

Funcef Associação realiza assembléias sobre mudanças nos

planos de benefícios.............................................7

Eleições Diferenças entre projetos  ......................................9

Cinema Um grande filme .........................................10

Aposentados Reflexões .......................................10

Poesia Artista em ebulição ........................................11

Arte Coral e Grupo de Teatro preparam apresentações..............12

Assédio moral

O dinheiro público do Banco Naci-
onal de Desenvolvimento Econômico
(BNDES) está sendo destinado a gran-
des empresas de modelo exportador.
A denúncia é da Rede Brasil – uma or-
ganização da sociedade civil. Segundo
a Rede, os investimentos deveriam ame-
nizar problemas como a emprega-
bilidade e a melhoria da qualidade de
vida da população.

Como exemplo, é citado o caso da
fabricante de papel Aracruz Celulose,
que responde judicialmente por crimes
ambientais e expulsão de índios e
quilombolas de suas terras para expan-
dir seu patrimônio. Mesmo assim a em-
presa recebeu, em 2005, o equivalente
a R$ 297 milhões do BNDES.

O Rio Grande do Sul foi um dos dois
estados a apresentar resultado negati-
vo da indústria no mês de junho, na pes-
quisa do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). O outro foi o Ama-
zonas. Das 14 regiões pesquisadas pelo
Instituto, 12 mostraram crescimento na
comparação com o mesmo período do
ano passado.

Falta crescer

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.

ArteFenae Vídeo
Pela primeira o Circuito Cultural

Fenae promove um concurso de vídeo.
O ArteFenae Vídeo tem as insrições aber-
tas até o dia 31 de agosto. Os filmes po-
dem ser inéditos ou editados, com dura-
ção de um a três minutos, com tema livre,
produzido em câmera VHS ou digital. A
ficha de inscrição e o regulamento estão
nas páginas eletrônicas da Fenae
(www.fenae.org.br) e do Programa PAR
(www.programapar.com.br).

O Coletivo de Saúde da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf/CUT) di-
vulgou no dia 12 deste mês o resulta-
do da pesquisa nacional Assédio mo-
ral no trabalho: impactos sobre a saúde
dos bancários e sua relação com gênero
e raça. A pesquisa foi promovida pe-
los sindicatos de bancários de todo o
país, sendo coordenada pelo Sindica-
to dos Bancários de Pernambuco em
parceria com o Fundo pela Igualda-
de de Gênero (FIG), da Agência Ca-
nadense para o Desenvolvimento In-
ternacional (Cida).

O levantamento foi realizado em 25
estados brasileiros e aponta que mais
de 40% dos bancários sofrem agres-
sões morais no trabalho. Em torno de
61% sentem-se nervosos, tensos ou pre-
ocupados no ambiente de trabalho. A
pesquisa ouviu 2.609 profissionais e
abrangeu 28 diferentes bancos públi-

cos e privados.
Também foram relatados outros

sintomas de estresse como dores de
cabeça constantes (37,37%) ou difi-
culdade para realizar com satisfação
suas atividades (36,55%). Alguns fa-
tores foram apontados como causa-
dores dessas situações constrangedo-
ras: falta de pessoal, carga excessiva
da jornada, competição entre as pes-
soas e não respeito aos horários.

A pesquisa abrangeu dois níveis de
faixas etárias: 25 a 34 anos e 35 a 45
anos. Os números revelam ainda que,
nos bancos privados, a média de ocor-
rências é de 1.620 contra 1.053 nas
instituições públicas. Mulheres, ho-
mossexuais e bissexuais são as maio-
res vítimas.

Um dos objetivos da pesquisa é que
o combate ao assédio moral seja in-
cluído como uma cláusula do próxi-
mo acordo coletivo da categoria.

XV Baile Queijos e Vinhos

12 de agosto
21h30min

Reserve já a sua mesa!

Mais informações na página eletrônica www.apcefrs.com.br

e nos boletins eletrônicos semanais

Exposição

Arte infantil
As inscrições para o ArteFenae De-

senho Infantil encerram em 7 de agosto.
O concurso é dividido em quatro catego-
rias de 5 a 12 anos. Podem participar cri-
anças com parentesco de primeiro grau
com associados das Apcefs ou contribu-
intes do Fenae Doações. O tema deste
ano é Amizade. Inscrições na página da
Fenae (www.fenae.org.br) e do Progra-
ma PAR (www.programapar.com.br).

Uma exposição itinerante de fotos
está percorrendo o país para contar a
história dos 35 anos da Fenae. As fo-
tos vão ficar 20 dias em cada Apcef.
No Rio Grande do Sul, a exposição ini-
cia no dia 12 de dezembro.

A Fenae foi fundada em 29 de maio
de 1971.
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Esta edição do João de Barro fechou na

redação no dia 19 de julho de 2006.Os artigos assinados publicados no João de Barro  não refletem
necessariamente o pensamento da diretoria da APCEF.

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

DIRETORIA EXECUTIVA
TITULARES
Aposentados, Saúde e Previdência: Amanda Angélica
Gonzales Cardoso
Comunicação: Marcos Leite de Matos Todt
Cultural: Almeri Espíndola de Souza
Esportes: Ricardo Luis da Rocha Christino
Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto
Relações de Trabalho: Tiago Vasconcellos Pedroso
Social e Lazer: Jesualda Lanzini Prado
SUPLENTES: Beatriz Maria Berghahn, Felisberto Macha-
do de Souza, Gilmar Cabral Aguirre, Jailson Bueno Prodes,
Luis Alberto Candia Ramirez, Paulo César Ketzer, Ruben
Danilo de Albuquerque Pickrodt, Sandro Dias Fernandes,
Sérgio Avelino Squeff.
CONSELHO FISCAL
TITULARES: Claudio Morais Soares, Geraldo Otoni Xavier
Brochado, Guaracy Padilha Gonçalves
SUPLENTES: Celso Danieli, Marisa Zancan Godoy,
Sandra Maria Faria
CONSELHO DELIBERATIVO
Regional Porto Alegre TITULARES: Carlos Alberto Träsel,
Cláudio Stern da Cunha Filho, Devanir Camargo da Silva,
Maria Regina Pereira Figueiró, Maristela da Rocha,
PauloDaisson Gregório Casa Nova. SUPLENTES: Jorge
Peixoto de Mattos, Juarez Machado de Oliveira, Marcela
Nunes de Aguiar, Renato de Castro Becker, Vera Lúcia
Reck de Araújo, Volmar Fernando Alves Dal Santo. Alto
Uruguai: Ricardo Luiz Müller, Vanda Maria Bianzin Grzeidak.
Centro: Marcelo Husek Carrion, Athos Ronaldo Miralha
da Cunha. Fronteira Oeste: Jefferson Araujo da Silva, Flá-
vio Dornelles Paré. Fronteira Sul: Vilmar Vallenoto da Sil-
va, Vagner Kobe Braga. Litoral Norte: Nei Glades de Fran-
cisco, Carmem Rejane Ramos. Litoral Sul: Jonas Aguiar,
Marco Antônio Botelho Gomes. Missões: Moacir Scheuer
Deves, Marcos Maicá. Passo Fundo: Paulo César Kunzler,
Régis Moreno Nogueira Santos. Serra: Marcos Mazzutti
de Castro, Marcos Alexandre Streck. Sul: Cristina de Sou-
za 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); Vera Lúcia Jochims (Litoral Norte); Jefferson
Araújo da Silva(Fronteira Oeste), João Bruno Schmitz (Vale
do Paranhana); Jorge Luis Marcanth Cappellari (Missões);
Iloci Silvia Doebber dos Santos (Passo Fundo); Luiz Roberto
Portantiolo (Sul); Maria de Fatima Saracol Vieira (Litoral Sul);
Milton Flavio dos Santos Otarão (Fronteira Sul); Nilson Ro-
que Urban (Vale do Rio dos Sinos); Ricardo Luiz Müller (Alto
Uruguai); Sandra Regina Brendler C. da Silva (Vale do Rio
Pardo); Vladimir Tadeu Bettiol (Serra).

joão de barro
Jornal da Associação do Pessoal da Caixa
Econômica Federal do Rio Grande do Sul
CONSELHO EDITORIAL: Célia Zingler, Marcelo Marimon,
Marcos Todt, Tiago Vasconcellos, Amanda Cardoso, Almeri
Souza, Luis Ramirez.
PRODUÇÃO (Projeto Gráfico, reportagem, edição, foto-
grafia, diagramação e composição):

Rua José do Patrocínio, 721/201, Porto Alegre, RS, CEP
90050-003. Fone 51 3221 2829 Fax 51 3211 0773.
E-mail: assessod@terra.com.br
Edição e reportagem: Carla Rossa (RJP 7866)
Reportagem:Jair Giacomini (RJP 7844),
Rubens Melo (RJP 9448)
Ilustrações: Elias Monteiro Charge: Santiago.
Fotolito e Impressão: Gazeta do Sul
Tiragem: 8500 exemplares
Periodicidade: mensal
Distribuição gratuita para associados da APCEF

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

www.apcefrs.com.br
Cadastre seu e-mail para receber as informações do

boletim eletrônico e do chasque eletrônico.

Seguro de Vida é um assunto sério. Na hora de fazer sua escolha, procu-

re quem está perto de você e participa da sua vida. O Vida APCEF é muito

mais seguro. Com ele, você está protegido, porque tem ao seu lado quem

negocia as suas melhores condições e defende seus direitos. Se a APCEF

faz tudo por você no seu dia-a-dia, o Vida APCEF traz toda a segurança e

tranqüilidade que a sua família merece.

Acesse a página eletrônica da APCEF www.apcefrs.com.br e faça a sua

adesão, ou solicite a presença do representante do Vida APCEF pelo tele-

fone 51 3025 1313 ou pelo e-mail vidaapcef@apcefrs.com.br.

MAIS SEGURO PORQUE
ESTÁ AO SEU LADO

Campanha salarial 2006
Mais uma vez os  bancários estão diante de uma campanha salarial. A realização da Confe-

rência Estadual e do Encontro dos Empregados da Caixa marcou o início da campanha no Rio
Grande do Sul. No final do mês, a Conferência Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro

e o Congresso Nacional dos Empregados da Caixa (Conecef) irão definir as pautas gerais e
específicas de reivindicações. E mais uma vez, a participação de todos os bancários e bancárias

será decisiva para a obtenção de ganhos, sejam eles salariais ou nas condições de trabalho.

Terminada a Copa do Mundo de Futebol, o próximo evento que irá despertar a atenção dos
brasileiros é o processo eleitoral. A eleição para presidente, governador, deputados federais e

estaduais e senadores deve mobilizar a 'torcida'. Nesta edição, texto do professor da USP Flávio
Aguiar sobre as diferenças de projetos políticos que vão estar presentes nas eleições de outubro.

Democracia na APCEF
A eleição de coordenadores (as) e tesoureiros (as) já foi realizada na maioria das 14 Regio-

nais, concluindo assim o processo eleitoral para a gestão 2006/2009 da APCEF. O trabalho dos
eleitos é fundamental para a ligação entre a APCEF e seus associados e também no controle

orçamentário e de investimentos nas Regionais.
Além da eleição, a APCEF aproveitou a oportunidade para esclarecer dúvidas sobre o Novo

Plano de Benefícios e o Saldamento do REG/Replan da Funcef, para que os associados tenham
mais segurança nas suas decisões.

Eleições gerais
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CONFERÊNCIA ESTADUAL

Os rumos da
campanha salarial

A 8ª Conferência Nacional dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro acontece de 27 a 30 de julho, em São Paulo. A pau-
ta definida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf/CUT) terá como pontos principais
a conjuntura nacional, ramo financeiro, saúde e estratégias e
mobilização para a campanha salarial dos bancários.

A expectativa é de que mais de 800 trabalhadores do ramo
financeiro participem da Conferência. Serão 811 delegados,
180 da Caixa. Os delegados do RS foram eleitos na Confe-
rência Estadual.

O
s empregados da Cai-
xa presentes no En-
contro Estadual no dia

15 aprovaram como pauta para
a campanha salarial deste ano
a luta pela redução da taxa de
juros, o aumento da Participa-
ção nos Lucros e Resultados, o
fim da redução de salário e da
perda de função para delegados
sindicais durante o mandato.
Além disso, foram propostos
outros itens como o aumento do
número de caixas nas unidades
para o atendimento à população,
a constituição de um Fórum na-
cional em defesa dos bancos pú-
blicos, com a participação da so-
ciedade civil organizada. Um
dos pontos principais deste
Fórum seria a criação de um
mecanismo que impeça os ban-
cos públicos de serem priva-
tizados sem consulta popular.
Na avaliação do representante
do RS na Comissão Executiva
dos Empregados (CEE/Caixa),
o diretor da APCEF Marcos
Todt, cinco pontos serão funda-
mentais na campanha deste ano:
o Plano de Cargos e Salários, a
isonomia entre Técnicos Bancá-
rios e Escriturários, a volta da
promoção por merecimento, o
retorno do tíquete-alimentação
aos aposentados e a jornada de
seis horas. "Não adianta a Cai-

xa avançar em questões se-
cundárias e deixar de fora o prin-
cipal", afirma Todt. "Temos que
deixar claro para a Caixa que não
dá para finalizar a campanha sa-
larial sem avançar nestes itens."

No Encontro foi proposto
ainda, que a negociação seja
unificada em mesa única com a
Fenaban, mas que as questões
específicas da Caixa sejam tra-
tadas diretamente com a empre-
sa e que haja um calendário de
mobilização específico para a
Caixa. Os delegados aprovaram
também a realização de um ple-
biscito nacional nos bancos públi-
cos para definir a melhor estraté-
gia para a campanha salarial de
2007. Conforme o representante
do RS na CEE/Caixa, a impor-
tância do plebiscito é que ele terá
um caráter deliberativo. "Vamos
batalhar para que seja aprova-
do na Conferência Nacional".

As propostas serão levadas
para o Congresso Nacional dos
Empregados da Caixa (Cone-
cef) que acontece no dia 28 de
julho, em São Paulo.

No Encontro Estadual dos
Empregados da Caixa também fo-
ram debatidos as mudanças nos pla-
nos de benefícios da Funcef, a cam-
panha em defesa da Caixa e rela-
tos sobre o andamento das negoci-
ações permanentes com a Caixa.

CONFERÊNCIA NACIONAL

Programação
27 de julho

Encontros temáticos sobre ramo e sobre saúde.

Abertura oficial da 8ª Conferência Nacional dos

Trabalhadores do Ramo Financeiro.

28 de julho

Encontro de bancos privados, estaduais, federalizados

e regionais.

Encontro dos funcionários do Banco do Brasil.

Encontro dos empregados da Caixa (22º Conecef).

29 de julho

Conjuntura nacional.

Análise macro setorial.

Exposição sobre perfil do trabalhador do ramo financeiro.

30 de julho

Estratégia e mobilização da campanha salarial.

Encerramento.

O
s bancários e bancá-
rias do Rio Grande do
Sul realizaram a 8ª

Conferência Estadual nos dias
15 e 16 deste mês, em Porto
Alegre. Além das propostas
para a campanha salarial a se-
rem levadas para a Conferên-
cia Nacional, que será realiza-
da de 27 a 30 de julho, em São
Paulo, houve a discussão sobre
conjuntura nacional e os encon-
tros estaduais dos funcionários
do Banco do Brasil, dos bancos
privados e Banrisul e da Caixa.
No final da Conferência, foram
eleitos os delegados e delega-
das que irão participar da Con-
ferência Nacional. Representan-
do a Caixa serão 12 emprega-
dos ativos e três aposentados.

A palestra de abertura da
Conferência foi do economista
do Dieese Subseção Contraf/
CUT Murilo Barella. O econo-
mista fez uma análise do mo-
mento econômico em que o Bra-
sil se encontra e os reflexos dis-
so nas campanhas salariais dos
trabalhadores neste ano. Ao
expor sobre a economia brasi-
leira, Barella afirmou que o país
vive um momento histórico com
a redução da vulnerabilidade
econômica no cenário interna-
cional, o pagamento de dívidas,
a saída do Fundo Monetário In-
ternacional, a alteração de seus
parceiros comerciais, deixando
de depender tanto dos Estados
Unidos e o equilíbrio da balança
de pagamentos, exportando
mais e não privatizando. Outro
destaque, segundo o técnico, é
o reforço no mercado interno
com a geração de emprego e
distribuição de renda.

Barella também apresentou
a situação dos bancos no Bra-
sil, que apesar da taxa de juro
estar sendo reduzida, os lucros
dos bancos continuam a aumen-
tar. Segundo ele, nos últimos
anos houve uma concentração
no setor financeiro com as aqui-
sições e fusões. O que confor-
me o economista, fez com que
os bancos lucrassem também
com a cultura organizacional das
empresas adquiridas, ampliando,
assim, a capacidade e forma de

atuação no mercado.

RESOLUÇÕES
Os 428 delegados e delega-

das da Conferência Estadual
aprovaram o índice de 10% de
aumento real para ser reivindi-
cado junto à Fenaban, além de
maior participação nos lucros e
melhores condições de saúde,
trabalho e segurança. Foi apro-
vado a mesa única de negocia-
ção, com negociações específi-
cas para os bancos públicos e,
com a possibilidade, de um ca-
lendário de mobilização diferen-
ciado para Caixa e Banco do
Brasil.

Também será levada a Con-
ferência Nacional, a proposta de
realizar um plebiscito nacional
nos bancos públicos federais
antes das conferências estadu-
ais e nacional de 2007, para que
sejam definidas como serão as
negociações para a campanha
salarial do próximo ano.

Diante do quadro de insegu-
rança que convivem diariamente
os bancários no Rio Grande do
Sul, foi definido realizar no dia 3
de agosto o Dia Estadual de Luta
contra a Insegurança. Serão or-
ganizados protestos e manifesta-
ções em todo o estado.

Além das questões da cate-
goria, foram deliberadas algu-
mas resoluções sobre a conjun-
tura nacional e estadual. Foi
aprovado a luta contra o retro-
cesso neoliberal no Brasil e a
luta pela continuidade das mu-
danças no país. Os presentes na
Conferência se posicionaram
contra o fator previdenciário,

apoiando o projeto de lei do se-
nador Paulo Paim (PT-RS) que
prevê o fim do fator. Foi repudi-
ado o veto do presidente Lula
ao reajuste de 16,67% aos apo-
sentados e pensionistas do
INSS. Os bancários também se
posicionaram contrários ao Pac-
to pelo Rio Grande e à Agenda
Estratégica: o Rio Grande que
Queremos, propostas da As-
sembléia Legislativa e das fe-
derações empresariais do RS.

Representantes

Comando Nacional

dos Bancários
Amaro Silva de Souza

(Banrisul)

Jorge Paulo Gomez Pedra

(Itaú)

Comissão Executiva

dos Empregados
da Caixa

Marcos Leite de Matos Todt

Altivo Goulart Rodrigues

Delegados e Delegadas
22º Conecef

Célia Margit Zingler

Marcos Leite de Matos Todt

Altivo Goularte Rodrigues

Francisco de Assis Kuhn

Magalhães

Athos Ronaldo Miralha da

Cunha

Guliver Maffei Machado

Ricardo Luiz Müller

Cristiano Nessi Zacca

Devanir Camargo da Silva

Luis Alberto Candia Ramirez

Marcela Nunes de Aguiar

Maristela da Rocha

Aposentados

Neí Glades de Francisco

Francisco Satyro Valente Neto

Adenir de Lourdes de Souza

Feeb/RS

Bancários querem aumento real de 10%.

CAIXA

Garantia de
direitos é a meta



joão de barro julho/2006 6em pauta

CAMPANHA SALARIAL

Retorno garantido
Negociação com a Caixa garantiu a incorporação de função.

Rodada de negociação entre Comissão dos Empregados e Caixa.

Augusto Coelho/Fenae

E
m 2000, a Caixa para di-
minuir o seu ônus com
o plano de saúde dos

empregados, agiu de forma uni-
lateral, extingüindo o PAMS e
criando o PAMS Caixa. Na ava-
liação dos empregados, o
PAMS passava por uma série
de problemas, mas a falta de di-
álogo da empresa com a repre-
sentação dos empregados impe-
dia uma solução consensual.
Não havia  mensalidade e nem
teto de resseguro. Sem teto, os
gastos maiores, como interna-
ções em Unidades de Tratamen-
to Intensivo, geravam grandes
dívidas para o usuário. Também,
não existia nenhuma instância
interna que garantisse a partici-
pação dos empregados na ges-
tão do plano.

O PAMS foi extinto de for-
ma autoritária e os empregados
obrigados a optarem pelo novo
plano. No PAMS Caixa a co-
participação dos empregados
era de 20% para os antigos e
de 50% para os técnicos ban-
cários. No termo de opção, o
usuário deveria concordar que
a empresa teria total poder para
modificar a forma de custeio e

de assistência, ou seja, a men-
salidade, a co-participação e o
teto de resseguro poderiam ser
alterados a qualquer tempo. O
PAMS Caixa logo foi transfor-
mado em Saúde Caixa, mas
manteve as mesmas condições.
Os empregados através das en-
tidades sindicais entraram na
Justiça, conquistando liminares,
o que gerou um impasse.

Em 2003, depois da mudança
na direção da Caixa, a empresa
reabriu negociações com os em-
pregados e foi criado o GT Saú-
de, para debater as questões re-
lacionadas com a saúde e avaliar
os planos e buscar soluções. O
grupo é formado por representan-
tes dos empregados e da Caixa.

Depois de um período de
muita negociação, finalmente
chegou-se a uma formatação de
plano que trouxe avanços em
relação à primeira versão do
Saúde Caixa. A mensalidade
passou para 2% da remunera-
ção base, o que significa uma
socialização do custeio entre os
maiores e menores salários. E
o custeio foi fixado em 70% para
a Caixa e 30% para os empre-
gados. Com isso, a soma da

mensalidade, o valor do teto de
resseguro e a co-participação
dos empregados deve ter como
limite 30% do total dos gastos
do plano.

Uma grande conquista do GT
foi que o plano de saúde não faz
mais parte do acordo coletivo de
trabalho, mas é parte do contrato
de trabalho, não podendo ser
extinto ou alterado por vontade
somente da empresa. Outro
ponto positivo é a criação do
Conselho de Usuários, um con-
trole dos empregados sobre a
gestão e o custeio do plano.

NOVO PLANO

O GT Saúde está estudando
uma nova modalidade de plano
de saúde suplementar ao Saúde
Caixa que tem como alvo aten-
der o grupo familiar que hoje não
está contemplado no plano. O
público é composto por familia-
res como pais, filhos maiores de
21 anos ou de 24 anos, se estu-
dante, sogros, genros, noras e
netos. O plano será opcional e
terá preço de custo, a assistên-
cia será semelhante ao Saúde
Caixa, inclusive com odontolo-
gia e representará uma opção

mais barata que as de merca-
do. Conforme o diretor da
APCEF e integrante do Conse-
lho de Usuários, Jailson Prodes,
o estudo está na fase dos cál-
culos atuariais e, em breve, será
apresentado à direção da em-
presa para uma decisão.

EMPREGADOS PADV

Para os empregados da Cai-
xa que se aposentaram após
rescisão de contrato por PADV,
a repesentação dos empregados
da Caixa reivindica que sejam
incluídos no atual Saúde Caixa.
"Dessa forma se desfaz uma
injustiça causada pela forma em
que os colegas saíram da em-
presa", diz Prodes. "Após cam-
panha que visava a desmorali-
zação dos empregados e pelo
uso de pressão e coação para
obrigá-los a ingressar no
PADV", completa.

PROCESSAMENTO

DE DADOS

Em fevereiro de 2005, o pra-
zo de contrato que a Caixa man-
tinha com a empresa Datamec,
responsável pelo processamento
de dados do Saúde Caixa,  foi

finalizado e uma nova licitação
foi realizada. Desde então, a
empresa não conseguiu dar con-
ta da demanda prevista e uma
série de problemas surgiram,
como a não cobrança da co-par-
ticipação e, em alguns casos, o
atraso no pagamento de
prestadores de serviços. O as-
sunto foi alvo de cobrança pela
representação dos empregados
na última rodada de negociação
permanente com a Caixa. A
APCEF remeteu correspondên-
cia à GESAD solicitando infor-
mações sobre o problema. A
explicação enviada à APCEF foi
de que, devido a constantes pro-
blemas no Sistema de Planeja-
mento Econômico Financeiro da
Caixa, ocorreram eventuais ina-
tividades e atrasos no pagamen-
to de algumas faturas. Ainda con-
forme o ofício ncaminhado pela
Célula de Pagamento da
GESAD, os pagamentos estão
gradativamente sendo colocados
em dia.

A APCEF orienta aos associ-
ados que estiverem tendo proble-
mas no atendimento ou na cobran-
ça da co-participação a entrarem
em contato com a Associação.

A
incorporação de fun-
ção está de volta na
Caixa. Em rodada de

negociação no dia 29 de junho
com a Comissão Executiva dos
Empregados (CEE/Caixa), a
Caixa comunicou o retorno da
incorporação a partir de dez
anos de exercício da função ou
cargo. Também será considera-
da a média das gratificações re-
cebidas nos últimos cinco anos,
podendo ser admitidas várias in-
terrupções durante esse perío-
do, mas nenhuma superior a 180
dias ou seis meses.

A decisão atende às cobran-
ças feitas pelos representantes
dos empregados nas negocia-
ções específicas da campanha
salarial. A Confederação Naci-
onal dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf/
CUT) encaminhou ofício à
presidenta da Caixa, Maria
Fernanda Coelho, cobrando
ajustes no normativo (RH 151),

principalmente com relação ao
estabelecimento da data de 10
de abril de 2006 para conces-
são do direito.

Na opinião do diretor de Re-
lações do Trabalho da APCEF,
Tiago Vasconcellos, essa con-
quista representa uma repara-
ção às perdas de funções ocor-
ridas durante o período do go-
verno Fernando Henrique Car-
doso. "A decisão representa
mais um avanço, demonstrando

que a relação entre a Caixa e
os seus trabalhadores vem me-
lhorando", afirma Vasconcellos.
"Como resultado das três últi-
mas campanhas salariais, con-
quistamos, para os Técnicos
Bancários, o direito a ausências
permitidas (apip) e a sua con-
versão em espécie; aumento no
número de caixas executivos
(agora denominados Caixas-
PV) e a contratação de novos
funcionários. Tais mudanças

demonstram que a Caixa está
com uma nova postura com rela-
ção aos seus empregados e a sua
missão." O diretor ressalta que,
no entanto, ainda se faz necessá-
ria a mobilização continua dos
empregados, principalmente nes-
ta campanha salarial. "Apenas a
nossa união e nossa organização
possibilitarão que obtenhamos au-
mento real nos salários e o aten-
dimento de questões específicas",
conclui Vasconcellos.

Para o diretor de Comunica-
ção da APCEF e representante
do RS na Comissão Executiva
dos Empregados, Marcos Todt,
a volta da incorporação da fun-
ção é uma reivindicação antiga
dos trabalhadores da Caixa e
deve ser valorizada: " às véspe-
ras da campanha salarial, os
bancários da Caixa viram aten-
dida reivindicação de longa data,
que demonstra a importância de
nos mantermos mobilizados para
avançarmos em nossas reivin-

dicações específicas"
Segundo o diretor, também

foi importante a definição de
uma reunião para tratar especi-
ficamente as questões dos ava-
liadores, que dentre as principais
reivindicações está a separação
das funções de caixa e avalia-
dor. A CEE/Caixa propôs fórum
específico para discutir a situa-
ção dos avaliadores de penhor
e de outros segmentos. Uma
reunião foi agendada para 4 de
agosto.

Outro tema levado pelo RS
e encaminhado pela CEE/Cai-
xa na reunião foi em relação às
questões trazidas pelos emprega-
dos da GISES, que buscam se ar-
ticular nacionalmente pelo resga-
te da área social da Caixa. "Atu-
almente, a área vem enfrentan-
do, entre outras dificuldades, a
perda de inteligência para outros
setores que oferecem melhores
condições de carreira", afirma o
diretor Marcos Todt.

SAÚDE CAIXA

Novos beneficiados



Dois Contracheques da Caixa do
ano de 2005 ou 2006 (cópias sim-
ples); Termo de Adesão (cópia
simples); Comprovantes de pro-
cessos judiciais movidos contra a
Caixa (informações atualizadas da
internet), caso existam.

FUNCEF

Adesão ao Novo Plano
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Elma Ludwing (Gidur)

"Eu vejo a importância da Cai-
xa na questão social, bolsa-esco-
la, enfim, na parte social mesmo."

Rovena Aveline (Gitter)

"A Caixa é detentora de um
monopólio digamos assim, na
transferência de benefícios e

agente de desenvolvimento urba-
no. É o seu diferencial em rela-
ção as demais instituições. A
Caixa entra como agente na po-
lítica do governo, por isso, ela
busca desenvolver com eficiên-
cia a política social."

Claudio Luiz Ferreira

(aposentado - um dos

primeiros associados da

APCEF)

"A Caixa é fundamental e é por
isso que ela existe nestes 149 anos.
Os seus projetos sociais são de ex-
trema importância para o país. Ela
é uma instituição como a Petrobras
e o Banco do Brasil. E a importân-

cia da Caixa é conhecida pelos seus
próprios clientes."

Cátia Luci Breda

(ag. Nova Prata)

"A Caixa é imprescindível na
vida dos brasileiros por todo o
papel social que desenvolve. Mas
sabemos que se ela não arreca-

A campanha em defesa da Caixa ganha adeptos a cada dia. A importância da instituição
é apresentada para a sociedade através de eventos de lançamento da campanha nos
estados e pela distribuição de material aos clientes e população nas unidades. Empregados
falam da importância da Caixa para o Brasil.

Um banco para todos

dar, não pode financiar os proje-
tos. Fica claro que cada vez mais
a empresa e os empregados tra-
balham para que os projetos acon-
teçam. Também é evidente que
os bancos privados não tem ne-
nhum interesse em atender às
pessoas de baixa renda e nem a
questão da habitação."

O
 Novo Plano de bene-
fícios da Funcef foi
resultado de uma am-

pla negociação entre Caixa,
Funcef e representação dos as-
sociados e várias conquistas fo-
ram incluídas no novo formato.

No Termo de Adesão às no-
vas regras, a Caixa exigiu que
constassem cláusulas que pro-
tegessem a Fundação de ques-
tionamentos judiciais que bus-
cassem benefícios não contem-
plados na Reserva Matemática
constituída por cada um dos par-
ticipantes. A representação dos
associados propôs que tais cláu-
sulas contemplassem, apenas, os
temas que foram objeto das ne-
gociações durante a elaboração
das novas regras, tais como re-
ajuste de benefício até setem-
bro de 2001, abonos, extinção do
limite etário de 55 anos, corre-
ção da reserva de poupança
sem os expurgos inflacionários,
entre outros. Contudo, o termo
final, apesar de menos abran-

REUNIÕES

gente do que o termo exigido
para a migração ao REB, man-
tém a exigência de quitação ge-
ral e renúncia aos reflexos
previdenciários decorrentes da
paridade, da inclusão de benefí-
cios não previstos no REG/
Replan e da vinculação aos
proventos do órgão oficial de
Previdência Social. A APCEF,
por discordar dessa redação e
concordar com a proposta inici-
al dos representantes dos parti-

cipantes, está disponibilizando,
através do Seguro Jurídico
Previdenciário, uma alternativa
judicial que procura viabilizar a
adesão ao Reg/Replan Saldados
e, ao mesmo tempo, proteger as
ações judiciais cujos objetos se-
jam distintos daqueles negocia-
dos no GT Funcef.

A ação engloba todos os par-
ticipantes (ativos) e assistidos
(aposentadas (os) e pensionis-
tas) da Funcef. Para participar,

os associados devem acessar a
página da APCEF (ww.apcefrs.
com.br), onde encontrarão todas
as orientações sobre a forma de
encaminhamento da documen-
tação necessária, ou entrar em
contato com a assessoria do
Seguro Jurídico pelo telefone 51
3227 5598 ou pelo e-mail
direitosocial@direitosocial.adv.br.

DOCUMENTOS

Para Assistidos (aposenta-
das (os) e pensionistas) os do-
cumentos são: Procuração, com
firma reconhecida; Dois com-
provantes de pagamento de
complementação emitidos pela
Funcef do ano de 2005 ou 2006
(cópias simples); Termo de Ade-
são (cópia simples); Compro-
vantes de existência de proces-
sos judiciais movidos contra a
Funcef e Caixa (informações a-
tualizadas da internet).

Para Participantes (ativos, ati-
vas e auto-patrocinados): Procu-
ração, com firma reconhecida;

A APCEF, através do Gru-
po Estratégico, irá realizar en-
contros em Porto Alegre para
esclarecer dúvidas de seus
associados sobre o Novo Pla-
no e o Saldamento do REG/
Replan. De 31 de julho a 4 de
agosto, o Grupo estará na Fe-
deração dos Bancários do RS
(R. Vicente de Paula Dutra,
215, sala 201), das 17h30min
às 19h30min. A reunião de
aposentadas e aposentados
no dia 2 de agosto, às 14 ho-
ras, será aberta a todos os in-
teressados. O local ainda será
definido e divulgado pela pá-
gina eletrônica da APCEF. No
dia 5 de agosto, será realiza-
do um Encontro Estadual, a
partir das 9 horas, no Hotel
Everest, em Porto Alegre.

O
 Novo Plano é oferecido
a todos os empregados da

Caixa. Já os que estão no REG/
Replan têm até o dia 31 de agos-
to para realizar o saldamento do
seu benefício e aderir ao Novo
Plano.

A APCEF está realizando
reuniões em todas as Regionais

para esclarecer aos associados
e associadas sobre as opções de
saldamento e sobre o Novo Pla-
no. Em junho, houve uma edi-
ção especial do João de Barro
sobre as mudanças nos planos
de benefícios. A APCEF tam-
bém mantém em sua página ele-
trônica informações atualizadas

sobre a adesão ao Novo Plano.
O encontro mensal de apo-

sentadas e aposentados promo-
vido pela APCEF reuniu no dia
21 de junho mais de 150 pesso-
as no auditório do Hotel Everest,
em Porto Alegre (fotos). O Gru-
po Estratégico do Seguro Jurí-
dico expôs as mudanças nos pla-

nos de benefícios da Funcef e
esclareceu dúvidas dos presen-
tes. Ao final, houve um brinde
com espumante.

Outra forma de apresenta-
ção está sendo feito pela Funcef
através do envio de material in-
formativo com os regulamentos
dos planos, cartilha explicativa

Reunião da APCEF com aposentadas e aposentados em 21 de junho.

Divulgação das mudanças
e o termo de adesão ao salda-
mento. A Fundação também irá
realizar seminários estaduais
durante o processo de adesão.

As informações podem ser
obtidas também pela Central de
Atendimento  (0800 991900) e
na página da Fundação www.
funcef.com.br.
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ELEIÇÃO

Regionais têm novos representantes
Coordenadores e tesoureiros foram eleitos em assembléia de associados.

Regional Vale dos Sinos

Regional Fronteira Oeste

Regional Vale do Taquari

Regional Serra

A
 APCEF está realizan-
do as eleições para os
cargos de coordena-

dores (as) e tesoureiros (as) nas
Regionais. As assembléias es-
tão tendo grande participação de
associados e associadas, que
além de elegerem os novos re-
presentantes, têm a oportunida-
de de receber informações e es-
clarecer dúvidas sobre o Sal-
damento do REG/Replan e o
Novo Plano de Benefícios da
Funcef.

As próximas Regionais a ele-
geram seus representantes se-
rão a Vale do Paranhana no dia
19 de julho, a Regional Missões
no dia 22 e a Litoral Norte no
dia 25 de julho.

Confira os novos eleitos

Regional Serra
Coordenador: Vladimir

Bettiol (ag 20 de Setembro),
suplente: Luiz Guilherme Farias
Brum (PAB Justiça Federal);
Tesoureira: Sandra Ravizzoni
Onzi (ag 20 de Setembro),  su-
plente: Irinês Toschetti Susin
(ag. Caxias do Sul).

Regional

Vale do Taquari
Coordenador: Ricardo Luiz

Sulzbach, suplente: Alexandre
Rodrigues de Freitas, (agência
Estrela); Tesoureiro: Carlos
Schwambach, suplente: Fran-
cisco Vilmar Bello (agência Es-
trela).

Regional Fronteira Sul
Coordenador: Cleo Fer-

nandes Rodrigues, suplente:
Carlos Francisco de O. Macha-
do (ag. Bagé); Tesoureiro:
Vilmar Valenoto da Silva, Su-
plente: Augusto Rodrigues Qua-
dros (ag. Bagé); Diretora Soci-
al: Denise Maria Bania, Suplen-
te: Mara Regina Machado
Ernesto.

Regional Vale
do Rio Pardo

Coordenador: João Aristeu
Moraes; Tesoureira: Vera Lia
Vargas Correa (ambos da agên-
cia Cachoeira do Sul).

Regional Fronteira

Regional Litoral Sul

Oeste
Coordenador: Cláudio Batis-

ta Rodrigues Osório,  suplente:
Flávio Dornelles Paré; Tesourei-
ro: Paulo Ricardo de Carvalho
Silva, suplente: Jorge Medeiros
Gonçalves.

Regional Centro

Coordenador: Altivo Gou-
larte Rodrigues (ag. Camobi);
Tesoureiro: Vilson Nicoloso (ag.
Santa Maria).

Regional Vale

dos Sinos
Coordenador: Nilson Roque

Urban (ag. Novo Hamburgo);
Tesoureiro: Célio Fontana (ag.
Campo Bom); Diretor de
Patrimônio: Delamar Teixeira
Albino (ag. Vila Fernandes).

Regional Litoral Sul
Coordenador: Jonas Aguiar

(ag. Rio Grande); Tesoureiro:
Marcos Antônio Botelho Gomes
(ag. Rio Grande).

Regional Alto Uruguai
Coordenadora: Deise Fátima

A APCEF foi parceira da
ONG Moradia e Cidadania  na
realização de um programa no
POA TV. Os associados da
APCEF têm a possibilidade de
assisti-lo na página eletrôni-
ca (www.apcefrs.com.br). O
programa sobre a inclusão
digital da ONG Moradia e Ci-
dadania, possui imagens e de-
poimentos das entidades que
receberam os computadores
para as salas de inclusão di-
gital. As imagens são da 5ª
Oficina Nacional de Inclusão
Digital, realizada em Porto Ale-
gre em junho deste ano. O pro-
grama foi ao ar pelo POA TV
(canal 6 da NET) durante duas
semanas em junho. O ende-
reço do POA TV é
www.canalcomunitário.com.br,
onde pode ser assistida a pro-
gramação ao vivo.

A ONG Moradia e Cidada-
nia do Rio Grande do  Sul pro-
porciona à população de baixa
renda o conhecimento e aces-
so ao mundo digital através
das suas 35 salas de inclusão
digital. Instaladas em diversos
municípios gaúchos, a ONG
dos empregados da Caixa, re-
cebe os micros usados da Cai-
xa e, em comodato, auxilia as
entidades sem fins lucrativos
a implantarem suas salas.

As entidades interessadas
apresentam o seu projeto de
inclusão digital à  ONG que vi-
sita as entidades e avalia o pro-
jeto para estabelecimento da
parceria.

Para participar do processo
de inclusão digital e receber a
doação de computadores, as
entidades devem entrar em con-
tato com a ONG através do te-
lefone 51 3214 6111 ou da pági-
na eletrônica ww.moradia
ecidadania.org.br, ou ainda, en-
viar um email para
administrativors@moradia
ecidadania.org.br.

Em razão da lei eleitoral, as

SALAS DIGITAIS

POA TV

Regional Alto Uruguai

Pauletti (ag. Erechim),  suplen-
te: Simone Adriana Vesenick
(ag. erechim); Tesoureiro:
Carlos Alberto Dalla Costa (ag.
Erechim), suplente: Irio
Nicknich (ag. Erechim).

Regional Passo Fundo

Coordenador: Evandro de
Moura Hahn (ag. Passo Fundo),
suplente: Iloci Silvia Doebber
(ag. Passo Fundo); Tesoureiro:
Daniela Denise Mattei (ag. Pas-
so Fundo), suplente: Carlos
Lauxen (ag. Palmeira das Mis-
sões); Diretor de Patrimônio
sede Palmeira das Missões:
Carlos Lauxen; Diretor de
Patrimônio sede Frederico
Westphalen: Telmo Boita.

Regional Sul
Coordenador: Luis Roberto

Portantiollo (PAB CEFET),  su-
plente: Lucia Helena Leal da
Silva (aposentada); Tesoureira:
Loiva Guido Valerão (aposenta-
da),  suplente: Gilberto Neto (ag.
Pelotas); Diretora Social: Lucia
Helena Leal da Silva; Diretor de
Esportes: Gilberto Neto.

solicitações encaminhadas a
partir deste mês só serão apre-
ciadas, possivelmente, em
março de 2007.

Fotos APCEF
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Esquerdas e direitas têm di-
ferentes leituras da natureza do
que está em disputa nas elei-
ções de outubro.

As direitas vêm querendo
mostrar estas eleições como
uma disputa entre os menos in-
formados e menos instruídos
contra os mais informados e
mais instruídos. Aqueles vota-
riam em Lula, estes em
Alckmin. Entre os dois, alguns
desiludidos com o PT e Lula
prefeririam Heloísa Helena e
muito poucos Cristovam
Buarque.

À esquerda, prosperam vi-
sões da eleição como uma dis-
puta cujo eixo é a luta de clas-
ses: ricos x pobres, no caso de
eleitores petistas ou próximos;
verdadeiros esquerdistas x trai-
dores, entre muitos eleitores do
PSOL; nas opções por
Buarque ainda não consegui
discernir com clareza seu eixo.

As visões à direita deixam
escapar volta e meia seu cam-
po de preconceitos. Democra-
cia é coisa para iluminados,
para bem dotados financeira e
quanto acessos a serviços, ain-
da que privatizados. O povo
não tem capacidade para fazer
opções; no máximo, intui temas
genéricos sobre sua condição,
o que o torna presa fácil para
“populismos”, para “demago-
gias”, para “assistencialismos”,
“clientelismos”, termos com
que sistematicamente des qua-
lifica de modo indiscriminado
todas as políticas populares.

As direitas hoje não têm
como explicitar seu projeto de
governo. Quando o fazem, per-
dem pontos. Não conseguem
se libertar de sua adesão
acrítica aos modelos neoli-
berais, triunfantes. Nesse mo-
delo, propagandaram um su-
posto “Estado mínimo”, na ver-
dade “máximo”. Mas máximo
não no sentido de promover
direitos e integração; ao con-
trário, máximo no sentido de
pulverizar direitos, triturar so-
nhos, administrar o caos da de-

A natureza da disputa: projeto contra projeto

Flávio Aguiar sintegração social – algo cuja
metáfora mais pungente hoje é
o que acontece no sistema
prisional de São Paulo, ou com
a segurança pública neste Es-
tado, onde grassa uma guerra
suja entre os cavaleiros
templários da ordem desor-
denada de um lado e organiza-
ções criminosas do outro, com
a população e a maioria dos
policiais espremidos no meio.
Às direitas resta o caminho
atrabiliário dos ataques pesso-
ais, das desqualificações mo-
ralistas (porque distantes do
objetivo maior de construir
uma ética política que demo-
cratize de vez a gestão das ins-
tituições públicas). No limite

de que nessas eleições o eixo
das distinções seja de fato uma
luta de classes, ainda que a
grande maioria dos pobres ten-
da, até o momento, a votar em
Lula, enquanto uma significati-
va maioria dos ricos tenda a
votar em Alckmin. Um dos ín-
dices do papel relativo da luta
de classes nas eleições é a
constituição do contingente
que até agora tende a votar na
candidata que se apresenta
como a mais radical à esquer-
da, a senadora Heloísa Hele-
na. Não o constitui uma franja
considerável de mais pobres:
pelo contrário, são setores em
geral de classe média e funcio-
nalismo público razoavelmente

terço, pelo menos – que pre-
fere votar no candidato da con-
tinuidade hoje no Brasil.

Além disso, os dados de
pesquisas sobre a distribuição
de renda e condições de vida
no Brasil espelham que não
está havendo expropriação de
renda ou riqueza de nenhuma
classe mais abastada em favor
das classes mais pobres – con-
dição sine qua non para defi-
nição de uma política governa-
mental de fato baseada numa
luta de classes e em favor dos
“de baixo” (na terminologia do
saudoso prof. Florestan).
O que está havendo, isto sim,
é um redirecionamento decisi-
vo dos investimentos da área
pública em favor dos mais po-
bres, sob a forma de progra-
mas compensatórios que vêm
se mostrando absolutamente
necessários no panorama na-
cional e internacional de hoje
em função das gerações des-
mazeladas pelas políticas
neoliberais hegemônicas no fi-
nal do século XX e em função
da reabertura de alguma pers-
pectiva de futuro em relação
aos mais jovens. Essas políti-
cas são necessárias, não sufi-
cientes; é preciso que avancem
na direção de propiciar, no fu-
turo, investimentos capazes de
assegurar bases estáveis e pro-
gressivas de desenvolvimento,
investimentos que as direitas
hoje não têm mais condição
nem interesse de captar e pro-
mover em benefício do país,
tamanha a sede de retornarem
ao pote das benesses em favor
de suas bases bem aquinho-
adas e clientes de sempre.

A essas políticas compen-
satórias de somam dois fato-
res de monta: o primeiro é o
impulso ao patamar mínimo de
renda do trabalhador (o salá-
rio mínimo), que empurra para
cima toda a base da pirâmide
social. As direitas agem
erraticamente diante desse im-
pulso: ora apregoam que isso
vai quebrar de vez a Previdên-
cia Social; no momento seguin-
te, tentam acuar o governo

aprovando para o conjunto dos
previdenciários o reajuste de
16,5% concedido aos pisos in-
feriores da categoria: essa mão
que supostamente afaga agora
o povo é a mesma que prega o
arrocho contra ele há dezenas
de anos no Brasil.

O segundo fator é o
realinhamento da política exter-
na brasileira, em favor de uma
integração soberana baseada
na ampliação do Mercosul e na
negociação de melhores con-
dições com a União Européia,
Estados Unidos, países asiáti-
cos. As direitas se vêm na obri-
gação de denunciar alucina-
damente esta política – que
corresponde a objetivos naci-
onais estratégicos – porque ela
rompe com a rede de acordos
que tornam a posição brasilei-
ra a de uma autonomia relativa
e subalterna na ordem interna-
cional, de que elas sempre se
apresentaram como porta-vo-
zes em nome de uma suposta
“civilização”.

Vejo portanto nestas elei-
ções uma disputa acirrada, que
não vai parar nelas, entre pro-
jetos opostos de administração
pública, um mantendo a tradi-
ção de favorecer minorias pri-
vilegiadas e a exclusão social e
política, e outro construtor (no
que recupera políticas passa-
das, também) de uma perspec-
tiva de integração social e de
investimentos em favor das
maiorias que, na verdade, his-
toricamente constroem a rique-
za nacional. Aquela tende a
perpetuar uma concepção de
Estado como vetor de exclu-
são e discriminação política e
social; esta abre a possibilida-
de de se rediscutir a função do
Estado e dos governos, rom-
pendo com a tradição de se-
rem eles apenas os administra-
dores do caos neoliberal.

Esse debate está por toda
parte, não só nas eleições, e vai
continuar, independente dos re-
sultados.
Flávio Aguiar  é professor da
Universidade de São Paulo
(USP). Artigo publicado em

www.agenciacartamaior.com.br

"Vejo portanto nestas eleições uma disputa acirra-
da, que não vai parar nelas, entre projetos opostos
de administração pública, um mantendo a tradição
de favorecer minorias privilegiadas e a exclusão

social e política, e outro construtor (no que recupe-
ra políticas passadas, também) de uma perspectiva

de integração social e de investimentos em favor
das maiorias que, na verdade, historicamente cons-

troem a riqueza nacional."

resta o caminho da desqua-
lificação do país inteiro: aqui
nada dá certo; em se plantan-
do, nada dá. Bom mesmo é o
“primeiro mundo” de fantasia
em que imaginam poder viver,
como se ele de fato existisse, e
não estivesse ele também cer-
cado pelas coroas de exclusão
das periferias pelo mundo à
fora. No fundo, o mundo pro-
posto pelas direitas assemelha-
se àquelas cidadezinhas medi-
evais que a gente construía
com os bloquinhos em ti-
jolinhos vermelhos, quando cri-
ança. Um fosso intransponível
separa esse mundinho do oce-
ano de turbulência e desgraça
a que o resto do mundo fica re-
legado, e sem ponte levadiça.
Outra metáfora cruel desse
mundinho prepotente é o cor-
tejo de anúncios de condomí-
nios fechados, num feio estilo
neoclássico, que pululam nos
grandes jornais, anunciando as
delícias... do isolamento.

Mas tenho minhas dúvidas

aquinhoado que pensa protes-
tar dessa forma contra o que
consideram o envolvimento do
PT com as tradicionais mano-
bras da política brasileira, in-
clusive casos de corrupção.
Não raro confundem retórica
moralista com opção revoluci-
onária ou reformista, o que, na
verdade, termina por colocá-
los mais debaixo da sombrinha
das posições de direita no pre-
sente espectro político do que
com o guarda-chuva de posi-
ções à esquerda. Embora, é
verdade (e aqui disponho ape-
nas da empiria de minhas con-
versas), muitos afirmem que se
houver um segundo turno, vo-
tarão contra a direita e a favor
do candidato mais à esquerda.

Há também um forte con-
tingente de mais remediados,
mais ricos (que a direita apre-
goa serem os mais informados
e instruídos, o que não é ne-
cessariamente verdade, dado o
estado da imprensa conserva-
dora no Brasil) – mais de um

enfoque
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Pequenas observações

sobre um grande filme

Sou negro, e daí?Sou negro, e daí?Sou negro, e daí?Sou negro, e daí?Sou negro, e daí?

Canto do Klein

Mensagem aos

associados

"Não deixe que a saudade
sufoque, que a rotina acomo-
de, que o medo o impeça de
tentar. Desconfie do destino e
acredite em você. Gaste mais
horas realizando do que so-
nhando, fazendo do que pla-
nejando, vivendo do que es-
perando, porque, embora
quem quase morre esteja vivo,
quem quase vive já morreu."

Tenho minhas mágoas,
sim!
E é com tristeza que falo sobre
isto. Mas falo isso mais para
alertar os jovens que hoje estão
no lugar onde eu já estive. Por
muitos anos, tive orgulho de sair
de minha casa e ir para este
trabalho, e fazer parte junto com
muitos colegas que da mesma
forma se doam para fazer o
melhor de si. Hoje sinto pena da-

Pensando...

O que importa é que você
conquistou o direito de ser um
Ser Humano consciente, inteli-
gente e livre.

O que importa é que sua vida

COLUNA DOS

APOSENTADOS

"Sou negro sim, porém feliz.
Porque tive a sorte de nascer
Neste país.
Neste país onde não há precon-
ceito.
O homem que é direito é senhor
Do seu nariz."

Pois esta é uma marcha
carnavalesca, que não sei quem
é o autor, mas sinceramente, não
concordo, porque se não hou-
vesse preconceito não seria ne-
cessário ter uma lei para prote-
ger o negro. Lei esta de n.º 1.390
de 3 de julho de 1951, feita em
proteção da raça negra.

E, mais seus direitos, tam-
bém acha que da mesma forma
não seria preciso ter uma lei.
Que é de n.º 5.250 de 9 de fe-
vereiro 1967 que fala do livre

direito de manifestação escrita
e falada tirando assim a "mor-
daça" que eu ainda sinto que
exista  em alguns casos. A
Princesa Isabel deu a liberdade,
esqueceu de assinar a Carteira
de Trabalho.

queles que amanhã estarão, as-
sim como eu, tendo que recor-
rer às esferas judiciais para ter
meus direitos reconhecidos,
aquele que me foi tirado por uma
caneta "BIC" e que para poder
fazer reconhecer meus direitos
tive que pedir a penhoras de
bens. Isto para mim é como se
eu tivesse que pedir a prisão de
um filho meu, mas os homens
que administram hoje pensam
assim?

Este texto contou com a colabora-
ção dos economiários aposenta-
dos: Beatriz Borba Gonzaga, Dora
Lúcia Neuberger, Manoel Tiberio,
Mardir de Fátima Kurrle e Luiz
Carlos de Aragão.
Se você, colega aposentado, sou-
ber de histórias interessantes e qui-
ser contá-las, faça-o. Envie para o
e-mail d.lucia@terra.com.br ou leve
ao  colega Tiberio na Rua Vigário
José Inácio, nº 368, sala 603.

Estava eu examinando an-
tigas edições do João de Bar-
ro quando vi uma análise do
filme “Casablanca”, aquele fil-
me de propaganda de guerra
(1942 – ano de lançamento)
que o próprio produtor, Hal B.
Wallis, desfazia: “Bom, tem
política para os homens e ro-
mance para as mulheres; deve
se pagar”. Advinha quem ado-
ra este filme? O Casa Nova.
(Gargalhadas sarcásticas).

Filme bom mesmo é “A
Malvada”, de 1950, de Joseph
Mankiewicz. Nada de estéti-
ca kitsch aqui. Explico: o bom
de “Casablanca” é que o fil-
me não se leva a sério; é um
grande jogo proposto aos es-
pectadores para jogar junto e
se emocionar. Depois disso,
não há muito o que ver.

“A Malvada” é beeeem di-
ferente. Indicado para 14 prê-
mios da Academia e ganhador
de seis filmes é de puro mau
gosto, sem respeito por nada,
sempre salvo do desastre pelo
jogo que o filme propõe não
para o espectador, mas para os
próprios personagens. Há al-

guma coisa de maligno no fil-
me, ao demonstrar os bastido-
res da vida teatral da Broa
dway, em Nova Iorque.

Eve Harrington (Anne
Baxter) intriga de todo jeito
para tomar o lugar de Margo
Channing (Bette Davis) como
estrela principal da cena tea-
tral nova-iorquina. A luta en-
tre as duas é titânica. O título
nacional é o primeiro engano
que o filme comete ao espec-
tador. Estou convencido de

que, se este filme tomasse for-
ma humana, seria deputado
em Brasília. O título original,
“All About Eve” (“Tudo sobre
Eva”) tem ressonâncias
bíblicas e indica a que aparenta
ser a heroína do filme, a que
irá enfrentar a megera da
Bette Davis. Só que a narra-
ção inicial feita por George
Sanders já nos puxa o tapete,
explicando-nos que, no univer-
so por ele apresentado, todos
os indivíduos ali presentes são

corruptos até a medula.
Aliás, ele também.
O melhor do filme é apre-

ciar o melhor do ser humano
nos seus momentos de pura
baixeza: a insegurança perpé-
tua da diva envelhecida de
Davis; as intrigas de Anne
Baxter; o cinismo de George
Sanders; e, porque não, um dos
elencos mais bem entrosados
na história do Cinema
representando muito bem
luxúria, hipocondria,
narcisismo, vaidade, egoísmo
e todos, absolutamente todos
os defeitos que a humanidade
gerou na sua aventura na
Terra.

Os diálogos são definitivos
como se fossem versículos da
Bíblia. Exemplos:

Sanders apresentando a
atriz novata, sua protegida,
Marilyn Monroe: “Ela formou-
se na Escola Copacabana de
Artes Dramáticas.”;

Bette Davis ameaçando:
“Coloquem seus cintos de se-
gurança: vai ser uma daque-
las noites.”;

Finalmente, Sanders dando

é mais importante do que todo o
dinheiro do mundo, e mais vali-
osa do que todos os aplausos das
multidões.

A liberdade não é nada.
O difícil é saber o que fazer
com ela. O castigo pior é a so-
lidão. Só quem perde um amor,
é que sabe o que é solidão.

"É assim que se resolve um pro-
blema de uma vez por todas."

F.J.Klein está impressionado
com o futebol italiano. Afinal,
eles mandaram jogadores da
terceira divisão para a Copa
do Mundo e ganharam!

Cuidado, Margo! Eve está de Olho! um cheque-mate em Baxter:
“Será que você me confundiu
com os retardados com quem
brinca o tempo todo? Será que
me reserva o mesmo despre-
zo? Ninguém me engana. Mui-
to menos você.”

Uau! Quero ver alguém ter
a coragem de ver um filme
desses e sair vivo ao final.

Eu vi e sobrevivi.
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Você canta, dança, toca instrumentos mu-

sicais? adora desenhar, pintar, encenar? se

dedica a algum tipo de arte? ou conhece

alguém com talento artístico?

O João de Barro tem um lugar especial

para você. Entre em contato com a redação

pelo telefone 51 3221 2829  e mostre aos

seus amigos o que você faz.

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

JULHO
22 e 23 - Reunião Conselho Fiscal
22 - Jantar baile de
reinauguração do Galpão
Crioulo; 20h, Colônia B
25 - Chá com bingo na Regional Sul

AGOSTO
12 - XV Baile do Queijo e do Vinho
27 - Almoço e festa infantil na Regional
Sul
19 a 26 - Jogos da Fenae em
Blumenau, SC.

João de Barro - Como
começaste a escrever?

Álvaro Barcellos - Meus
primeiros rabiscos nascem no
momento em que começa a
amadurecer em mim, então ado-
lescente de uns 16 anos, uma
grande identificação com o tex-
to literário. Eu começava a per-
ceber que o texto feito com in-
tenção literária era algo bem di-
ferente de um texto meramente
informativo ou técnico, ainda
quando bem escritos. A litera-
tura, todavia, em poesia ou nar-
rativa, é um fim em si mesmo.
Importa aqui, em especial, a for-
ma, e os impactos que podem pro-

vocar no leitor ou no ouvinte.
E do mesmo modo que eu,

naquela época, começava a ler
bastante, descobrindo definitiva-
mente a paixão pelo mundo dos
livros, surgia também o interes-
se pela música. E eu arriscava
minhas próprias versões de Pink
Floyd, Led Zeppelin, Bob Dylan.
E corria os olhos pelos encartes,
querendo saber os autores das
músicas, letras, arranjos, ou
quem eram os músicos.

E assim como lia contistas –
Mario de Andrade ou Guimarães
Rosa, altamente impactante,
maravilhosamente assustador.
Lia poetas, como Pablo Neruda,
Carlos Drummond, Ferreira
Gullar, Cecília Meirelles, Luiz
Coronel. E além disso, ouvia
muito Chico Buarque, Caetano
Veloso, Gilberto Gil, Milton Nas-
cimento, Renato Teixeira,
Tavinho Moura, Ivan Lins, Beto
Guedes, Elomar, Ednardo,
Paulinho da Viola, entre outros
tantos. Logo, mais tarde, meu
trabalho – como poeta ou como
letrista – era um pouco resulta-
do dessas tantas influências.

Com o tempo, porém, perce-
bi a necessidade de exorcizar
um pouco os fantasmas dessas
influências. Ou seja: continuo
lendo e ouvindo esses e outros
tantos caras. Mas com o pas-
sar do tempo, é fundamental
buscar um timbre próprio, sob
pena de ficarmos apenas repro-
duzindo o que outros artistas
fizeram e fazem.

João de Barro - Tens tra-
balhos publicados?

Barcellos - Embora já te-
nha projetos de livros, ainda não
publiquei nenhum. Mas tenho
poemas incluídos em algumas
antologias, resultados de con-
cursos literários. Entre eles, o
XXIV Concurso Nacional
Felippe D'Oliveira (Santa Ma-
ria/RS, 2001) e o IV Concurso
Nacional de Poesia Raimundo
Correia (Itajubá/MG, 2003). Te-
nho também poemas publicados
no livro Continente Sul/Sur
(IEL/RS, ano 3, no. 9, 1998).
Mas tenho a plena consciência
das dificuldades de um autor iné-
dito para conseguir impor-se,
especialmente num gênero tão
discriminado quanto a poesia.

Necessitamos de um esfor-
ço urgente capaz de mobilizar
escolas e editoras, com visitas
de poetas, consagrados  e iné-
ditos, com debates e leituras de
poemas, na tentativa de redes-
pertar o gosto pela poesia entre
o público estudantil. Sobretudo
num tempo particularmente di-
fícil, em que somos espremidos

O associado Álvaro
Barcellos descobriu a
poesia na adolescência
e não parou mais de cri-
ar. Suas obras já foram
premiadas e publicadas.
As últimas poesias estão
na revista Cult do mês
de junho.

Barcellos tem 24
anos "de dedicação" à
Caixa, como ele diz. e
trabalha no PV Três Ven-
das, em Pelotas. Confi-
ra a sua história nessa
primeira reportagem da
nova série Artistas da

Caixa.

ARTISTAS

DA CAIXA

Permitindo-se criar

Barroco

Toso os cabelos do
tempo

– o que me alivia
um pouco –

perco até força
na voz

e logo me ponho
rouco.

Às vezes me pego aflito
e invado a tua cidade

rude e bárbaro eu
grito

morto de sede e
saudade.

Pra proteger a aldeia
arvoredos e paisagens

me disfarço entre
as areias

e o rio em suas imagens.
Se nublado, o
pensamento

vem embaçar meu senti-
do

mas nos jogos que
eu invento
posso me

sentir mais vivo.
A lua com que me

encobre
a noite em

seu manto escuro
com seu facho nos

descobre
reorientando

o futuro.
E quando me sinto

insano
me divido - algo

louco -
ora sou homem

moderno
ora um poeta

barroco

Álvaro Barcellos

pelo capitalismo e seus tentácu-
los – entre os quais, merece
destaque a TV. Salvo honrosas
exceções, somos vitimados por
um processo de imbecilização
crescente, que nos torna cada
vez mais passivos, enquanto a
bestialização e a automação
avançam.

João de Barro - Como é
teu processo de criação?

Barcellos - Um amigo meu,
grande crítico literário e poeta,
o Luisinho Borges (já foi con-
templado inclusive com um Prê-
mio Açorianos) costuma brincar
comigo sobre essa questão. Nós
dois desenvolvemos o que cha-
mamos teoria do transborda-
mento. Funciona mais ou menos
assim: alguma imagem poética
começa a nos rondar e incomo-
dar. Quando a gente começa a
assimilá-la, permite que ela vá
amadurecendo, ainda num pro-
cesso subconsciente. Até que,
um dia, o poema surge quase
pronto, exigindo ajustes e repa-
ros aqui, outros acolá, uns cor-
tes ali, umas substituições mais
adiante. E de repente, o texto está
surpreendentemente pronto. Cla-
ro que o resultado pode variar, mas
o processo é mais ou menos esse.
Sem grandes mistérios, mas sem
elaborações que passem a exigir
um esforço hercúleo. Basta ob-
servar, sentir, permitir-se. E fun-
damentalmente, ler, ler. Nunca é
demais. Já ensinava, em outras
palavras, Mário Quintana que, do
mesmo modo que aprendemos a
falar ouvindo, aprendemos a es-
crever lendo.
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ciano magenta amarelo preto

O
 Coral APCEF iniciou
suas atividades em
1993. Desde então, já

foram inúmeras apresentações
em cidades do Rio Grande do
Sul e do Brasil. O Coral partici-
pa em diversos eventos da
APCEF, além de desenvolver
atividades tradicionais como o
Galeto do Coral, que este ano
será realizado no dia 30 de se-
tembro, e o Auto de Natal, com
a participação do Grupo de Te-
atro Caixa de Pandora. O Coral
APCEF realiza ainda apresen-
tações especiais em unidades da
Caixa e outras instituições em
que é convidado.

No dia 27 de junho, o Coral
realizou o seu primeiro recital, no
Instituto de Artes da Universida-
de Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), em Porto Alegre.
O repertório variado foi consti-
tuído de músicas folclóricas,
Música Popular Brasileira, can-
ções nativistas e eruditas.

Nos próximos meses, o

Fotos Carlos Silva

O Coral APCEF participou de seu primeiro recital.

Aplausos!

Para comemorar os 25 anos de existência, o grupo de teatro da
APCEF, Caixa de Pandora, prepara várias atrações para brindar o
seu público. O grupo ensaia uma montagem teatral América Café,
prevista para estrear no segundo semestre. Também deverá estar
pronto um Ciclo de Leituras Dramáticas. Além disso, estão em
fase de conclusão duas esquetes para serem apresentadas em
agosto. Uma na recepção aos novos empregados, oferecida pela
APCEF e outra no dia 28, na inauguração da Casa dos Bancários,
do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre.

O Caixa de Pandora foi fundado em 1980, por iniciativa dos
empregados da Caixa Juçara Quintana e Luiz Carlos Peixoto.
Alastro, um roteiro poético dirigido por Augusto Hernandez, foi
o primeiro trabalho apresentado pelo grupo. A primeira peça foi
O Homem do Princípio ao Fim, de Millôr Fernandes e direção
de João Pedro Gil.

Os ensaios do Caixa de Pandora acontecem às segundas e
quartas-feiras, às 19h30min, no Centro Cultural Cia de Arte.

Fotos APCEF

Nas fotos, o ensaio do Caixa de Pandora
para as apresentações deste ano.

CANTO

Coral que faz história

Coral segue os ensaios para
mais apresentações e já prepa-
ra o Auto de Natal a ser apre-
sentado em novembro e de-
zembro. Os associados e as-
sociadas que tiverem interesse

em participar do grupo e de-
senvolver sua arte podem fa-
zer uma aula experimental. O
Coral faz os ensaios às quin-
tas-feiras, às 19 horas, no Cen-
tro Cultural Cia de Arte.

Nova identidade
para a APCEF

JOGOS DA FENAE

Treino intensificado

A
 hora está chegando
e a preparação para
a sétima edição dos

Jogos da Fenae foi intensifica-
da. Os Jogos de Integração
foram disputados em junho em
oito modalidades e os treinos
das equipes da APCEF estão
acontecendo nas Colônias A e
B. A segunda etapa dos Jogos
nas modalidades de tênis, na-
tação e atletismo será disputa-
da no dia 22 deste mês. Os
atletas interessados em partici-
par devem realizar a inscrição
na APCEF. Informações pelo
telefone 51 3268 1611 ou pelo
e-mail esportes@apcefrs.
com.br.

Os Jogos da Fenae serão
disputados de 19 a 26 de agos-
to, em Blumenau, Santa
Catarina.

A nova identidade visual da
APCEF segue a necessidade de
unificação entre a Fenae e as
Associações de Pessoal. Con-
forme decisão do Conselho
Deliberativo da Fenae, a mu-
dança segue o mesmo padrão
da logomarca da Fenae, com a
variação nas cores.

A unificação da identidade,

simboliza a união
entre as Apcefs, a
corrente humana
significa a união
em prol da luta
por conquistas
maiores a partir
de todos os asso-

ciados. A corrente, ainda suge-
re a construção de laços de
fraternidade. Com figuras huma-
nas dispostas geometricamen-
te, elas se relacionam de for-
ma igual para constituir um gru-
po mais forte.

A nova logomarca será utili-
zada em todos os materiais vi-
suais da APCEF e nas sedes
das Regionais.

Futsal e tênis de mesa foram duas das modalidades disputadas
na primeira etapa dos Jogos de Integração da APCEF, em junho.

Fotos Carlos Silva


