
em pauta joão de barro junho/2006 2

À ordem branca! o que os ataques
do PCC nos têm a dizer?

O maior ataque criminoso perpetra-
do pelo Primeiro Comando da Capital
(PCC)  em São Paulo tem muito a nos
dizer sobre a crise do sistema de segu-
rança pública no Brasil, sobre a crise
de legitimidade da ação policial e ex-
põe as fraturas de uma sociedade
marcadamente desigual no acesso de
brancos e negros à Justiça e aos bens
sociais. Aqui, a segurança pública sem-
pre foi vista sob a rubrica da
militarização, da brutalidade contra os
negros e do combate aos inimigos in-
ternos sob o eco da ordem. As prisões
são concebidas como depósitos de se-
res humanos inviáveis. Os maus-tratos
e a tortura foram institucionalizados no
imaginário autoritário da polícia e tor-
naram-se procedimento -padrão. As-
sim se arranca de jovens negros confis-
são de crimes, se forja flagrantes base-
ados na cor da pele, se criminaliza os
pobres.

Aproveitando-se do medo fabrica-
do pelos meios de (des) informação,
transforma-se a favela em local privile-
giado do crime e seus moradores em
bandidos, malvados, sanguinários que
se deve exterminar para garantir a se-
gurança dos "bons".

Que legitimidade tem um Estado
ineficiente na garantia de direitos fun-
damentais, mas diligente na aplicação
do direito penal contra os pobres? Ou
um Sistema de Segurança Pública que
incorporou o arbítrio na prática polici-
al, uma máquina de matar que se volta
insistentemente contra os negros? Nas
lágrimas derramadas pelas mães dos
jovens mortos covardemente pela polí-
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sangue começar a correr nas ruas?
Quando os seus filhos sentirem na pele
a dor que ha 500 anos transpassa a
alma da juventude negra? Quando a luta
pela sobrevivência transformar em in-
suportável a convivência "cordial";
quando os que nada têm colocarem a
guilhotina em posição de deslocar do
poder os que sempre tiveram tudo, cer-
tamente se apelará para a pena de mor-
te, a redução da maioridade penal ou
caracterizará a luta contra a opressão
como ação terrorista.

Até hoje a máquina da opressão tem
triturado os negros excluindo-os da uni-
versidade pública, colocando-os em
desvantagens no mercado de trabalho
e por fim assassinando-os nos guetos a
eles destinados pelos brancos. Mas o
outro lado dessa tragédia nos diz que
quem foi despossuído de tudo, não tem
nada a perder. Como provam os inú-
meros exemplos de resistência pacífica
(como o auto-acorrentamento na fren-
te das universidades e bancos ou as
ocupações de shoppings) nossa gente
se sabe excluída e sabe quem são os
algozes de hoje. Talvez os últimos acon-
tecimentos se prestem a uma rica refle-
xão à Casa Grande. Como lembrou
certa vez Luiz Gama, na defesa do es-
cravo Jacinto, um escravo que mata seu
senhor não comete ato ilegal! A luta
contra a opressão é legítima e necessá-
ria. Ela tem sido pacífica, mas um dia a
miséria cansa!

www.apcefrs.com.br
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cia na periferia de São Paulo ou no gri-
to dos 30 mortos da última chacina da
Baixada Fluminense, ou ainda, no san-
gue dos jovens mortos no mais recente
extermínio na periferia do Recife resi-
dem uma trágica dúvida: quem seria pior,
o crime organizado ou o Estado crimi-
noso?

É imperativo pensar que não se deve
relativizar o valor da vida (seja dos po-
liciais ou dos bandidos mortos). Mas
com os ataques do PCC, deixando as
autoridades de joelho, estranhamente
reativa em nós uma necessidade de
contextualizar a ação criminosa desta
facção e tentar explicá-la como sinto-
ma do que vem por aí em uma socieda-
de extremamente autoritária e imbatível

Verdade que não dá para ver nos
últimos episódios uma luta direta entre
os "do andar de baixo e os do andar de
cima". Nem todos os integrantes do
PCC são de origem pobre ou negros -
equivaleria sustentar estereótipos segun-
do os quais os negros e pobres são cri-
minosos. Mas vá-se nas prisões e veja-
se a cor dos presos. Ou ainda, a cor
dos mortos pela polícia nas chacinas
como o tristemente famoso Massacre
do Carandiru.

Impossível compactuar com a or-
dem branca, com seu conceito de justi-
ça e segurança pública porque equivale
defender a manutenção do status quo
ou explicar a realidade a partir da
dicotomia simplória: os bons X os maus.

"Aqui, a segurança pública sempre foi vista sob a rubrica
da militarização, da brutalidade contra os negros e do com-

bate aos inimigos internos sob o eco da ordem. As prisões
são concebidas como depósitos de seres humanos inviáveis."

em sua fabricação de desigualdades ra-
ciais e sociais. Os membros do PCC
não nasceram bandidos. Eles surgiram
no vácuo deixado por um Estado elitista
que tem na administração da justiça sua
principal arma contra os pobres e ne-
gros. Um sistema judicial racista que
desempenha papel importante na
criminalização dos empobrecidos e na
legitimação da violação aos direitos hu-
manos como se viu na absolvição do
monstro do Carandiru, o coronel
Ubiratan, nos 12 mortos na inexplicável
operação Castelinho ou na vergonha
humana em que se transformou a
Febem.

É nesse sentido que a rebelião dos
últimos dias tem muito a nos dizer. Pelo
grau de iniqüidades sociais - com pre-
dominante conteúdo racial uma vez que
os negros são a base da pirâmide soci-
al brasileira -  já era para a ordem branca
ter sido desmoronada há tempo com
sangue correndo em seus "jardins"! Essa
ordem só se manteve até hoje devido à
eficiência do seu discurso cimentado no
mito da democracia racial e do país das
oportunidades.

Até aqui morreram os pobres, sob
o olhar indiferente de uma elite cínica
protegida pelo aparelho do Estado.
Como ficará essa elite quando o seu
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?
Algum dia as taxas de juros cobra-

das pelos bancos vão diminuir?

SANTIAGO

? ?
Segundo os dados oficiais, esse é o

número de brasileiros que vivem em si-
tuação de pobreza. Destes, 22 milhões
vivem um quadro de indigência, sem ao
menos serem reconhecidos pelo Estado
como cidadãos.

55 milhões
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Os casos de violência sexual contra
crianças e adolescentes podem ser de-
nunciados por um novo número de tele-
fone: o 100. O lançamento da Secretaria
Especial dos Direitos Humanos garante
atendimento em todo o país gratuitamen-
te. O atendimento é das 8h às 22h todos
os dias.

O Disque 100  deve ser divulgado
através dos veículos de comunicação e
de cartazes em locais de grande circula-
ção. As denúncias serão analisadas e
transmitidas para os órgãos responsáveis
em no máximo 24 horas.

O Ministério Público no RS recebeu
por telefone até maio deste ano, 248 de-
núncias de violência contra crianças.
Destas, 129 correspondem a exploração
e abuso sexual sofridos por meninos e
meninas. Com a mudança do número de
telefone, a expectativa é de que a quan-
tidade de denúncias aumente.

Mais denúncias

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.

Mais caixas 2

Arte Cartum

Estão abertas até o dia 10 de julho as
inscrições para o ArteFenae Cartum
2006. Podem participar os associados
das Apcefs ou os contribuintes do Fenae
Doações. O regulamento e a ficha de
inscrição estão disponível na página da
Fenae (www.fenae.com.br).

O calendário da campanha salarial dos
bancários já está definido. Os encontros es-
taduais por banco acontecem no dia 15 de
julho. A Conferência Estadual, no dia 16. Nos
dias 27 e 28 de julho  serão realizados os con-
gressos nacionais por banco. E nos dias 29 e
30, a Conferência Nacional dos Trabalhado-
res do Ramo Financeiro.

Campanha salarial

O Tribunal de Contas da União
(TCU), em decisão unânime, consi-
derou regular e procedente a opera-
ção de aquisição da carteira de cré-
dito consignado do banco BMG pela
Caixa. O requerimento do Senador
Álvaro Dias solicitava avaliação so-
bre a existência de possíveis irregu-
laridades nas operações realizadas
pela Caixa . No voto, o ministro-
relator, Ubiratan Aguiar, afirma que
"não foram evidenciadas, nos autos,
irregularidades atribuíveis aos
gestores da Caixa Econômica Fede-
ral”. O ministro acrescenta, ainda:
“em resumo, ficou evidenciado que
a operação tinha amparo legal, foi
financeiramente vantajosa para a
CEF, ante o baixo risco envolvido nos
créditos adquiridos e as taxas prati-
cadas, consideravelmente superiores
ao CDI. Não se vislumbrou, também,

qualquer indício de violação ao prin-
cípio da moralidade nas operações
analisadas”.

A Caixa, perante as inúmeras acu-
sações levantadas especialmente
pelo senador Álvaro Dias, sempre
afirmou que a operação é comum no
mercado e trouxe rentabilidade à
empresa, o que foi demonstrado no
Tribunal.

Uma série de denúncias e acusa-
ções contra a Caixa foram
divulgadas nos últimos meses. Des-
de críticas quanto a sua necessidade
enquanto banco público, até
questionamentos sobre negociações
de rotina como a destacada acima.
O real objetivo é desestruturar uma
empresa que tem conseguido, ao mes-
mo tempo, dar lucro e cumprir um
importante papel no suporte aos pro-
gramas sociais do governo.

A Caixa divulgou no dia 13 de junho
uma circular determinando o aumento de
dotação para dois caixas Ponto de Venda
em todas as unidades que possuíam so-
mente um cargo. A determinação é resul-
tado da negociação com a Comissão Exe-
cutiva dos Empregados (CEE/Caixa).

Conforme a circular, a medida visa a dar
continuidade aos ajustes a serem imple-
mentados no dimensionamento do cargo de
caixa/PV. Ainda, segundo a circular, "a
alocação do cargo terá vigência a partir de
14/06/2006 e a designação do empregado é
responsabilidade do Gerente Geral, observa-
do o banco de habilitados e os critérios já de-
finidos para a indicação".

A orientação da CEE é de que os sindica-
tos cobrem o cumprimento da determinação
junto aos gerentes e que os empregados co-
muniquem os locais onde não está havendo a
implementação da medida.
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Esta edição do João de Barro fechou na

redação no dia 20 de junho de 2006.

Com a
participação
de todos

Os artigos assinados publicados no João de Barro  não refletem
necessariamente o pensamento da diretoria da APCEF.
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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
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Regional Porto Alegre TITULARES: Carlos Alberto Träsel,
Cláudio Stern da Cunha Filho, Devanir Camargo da Silva,
Maria Regina Pereira Figueiró, Maristela da Rocha,
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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
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Milton Flavio dos Santos Otarão (Fronteira Sul); Nilson Ro-
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Uruguai); Sandra Regina Brendler C. da Silva (Vale do Rio
Pardo); Vladimir Tadeu Bettiol (Serra).
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FUNCEF - Uma grande notícia para os associados da Fundação. Finalmente, o Novo Plano
de Benefícios e o Saldamento do REG/Replan foram aprovados pela Secretaria de Previdência
Complementar (SPC). Depois de um longo período de discussões e negociações, que iniciou em
2003 com a formação do Grupo de Trabalho paritário, o desfecho do processo traz tranqüilida-

de aos associados.
Além da aprovação das novas regras para os Planos de Benefícios da Fundação, os associa-

dos obtiveram outra conquista muito importante: o controle da Funcef. A eleição para a Direto-
ria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal é um feito histórico que deve ser muito come-

morado, pois representa a democratização na Funcef.

APCEF - A Associação também está finalizando seu processo eleitoral para a gestão 2006/
2009 com a eleição de coordenadores (as) e tesoureiros (as) das 14 Regionais. O processo eleito-
ral inicia no dia 1º de julho. A participação de todos os associados e associadas é fundamental

para que a APCEF continue forte em todo o Estado.
Além da eleição, no mesmo local das assembléias regionais, serão realizados debates e escla-

recimentos sobre o Novo Plano de Benefícios e o Saldamento do REG/Replan.

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

Pesar - Faleceu no dia 10 de junho a associada
Carmem Maria Canabarro Pistóia. Carmem era as-
sociada da APCEF desde 1976. Profissional respon-
sável, trabalhou em diversos setores do processamento

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

de dados da Caixa, onde se aposentou. Será sempre
lembrada pelos colegas, amigos e familiares por sua
lealdade, simpatia e generosidade. Carmem deixa o
marido Osvaldo e os filhos Marília e Marcelo.



A
campanha O Brasil precisa da Caixa está
recebendo mais adesões a cada dia.
Lançada em março pela Fenae em con-

junto com as Apcefs e sindicatos de bancários de
todo o país, reúne empregados e população na defe-
sa da instituição pública. As agências da Caixa estão
sendo decoradas com motivos da campanha. Uma
cartilha sobre a importância da empresa na vida da
população brasileira está sendo distribuída, além de
cartazes e folhetos explicativos, que reafirmam a
defesa da Caixa como instrumento de aplicação de
políticas públicas e uma resposta à ameaça de
privatização. No material distribuído um alerta: "o ob-
jetivo desses setores privatistas é que a Caixa tenha
o mesmo destino que foi dado a tudo o que se
privatizou no país até 2002, tornando-se mais um es-
paço de obtenção de lucro para a iniciativa privada".

A APCEF aprovou a realização do lançamento
da campanha no dia 20 de julho. O evento será orga-
nizado em parceria com os sindicatos de bancários e
a Federação dos Bancários do RS. Também vão acon-
tecer eventos regionais para debater e mostrar a atu-
ação da Caixa. A Associação está publicando, em
sua página eletrônica, o manifesto O Brasil precisa
da Caixa e fotos da decoração nas unidades.

Uma comunidade foi criada no orkut – o sítio de
relacionamentos na internet – e já possui mais de mil
participantes. Quem faz parte do sítio pode acessar
www.orkut.com/Community.aspx?cmm=12879818)
e participar da comunidade.
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Eduardo Luiz
Fagherazzi
Ag. Nossa Senhora de
Lourdes - Passo Fundo

"A importância da Caixa está
representada em vários mo-
mentos da história do Brasil,
participando do desenvolvimen-
to econômico e social, voltada
não somente para a parte eco-
nômica, diferentemente de ou-
tros bancos, mas também fo-
mentando o desenvolvimento,
nas áreas de saneamento,
micro-empresas. É uma partici-
pação bem ampla."

Susane Jacobs Fiss
Ag. Pelotas

"Como arquiteta urbanista,
acho que é o desenvolvimento
urbano, o repasse de valores e
a captação das poupanças para
saneamento e desenvolvimento
urbano. Só aí já temos um qui-
nhão enorme. A âncora de tudo
é a habitação, é morar bem, com
dignidade. E só o fato de a Caixa
ser o repassador dos recursos da
União para o saneamento e de-
senvolvimento urbano já mostra
a forte importância da Caixa."

Vera Lúcia Reck
PAB Justiça do

Trabalho Porto Alegre
"A Caixa é fundamental para

o desenvolvimento do país. Toda
a parte de moradia, micro-cré-
dito, administração do Fundo de
Garantia e do PIS, nesse senti-
do a Caixa é uma referência, é
o banco que detém esses pro-
gramas todos. E toda a parte so-
cial, como o bolsa-família, finan-
ciamentos, como por exemplo,
no Nordeste várias ações que
foram tomadas para solucionar
o problema da seca."

Entrevistas

João de Barro - Qual a importância da
Caixa para os brasileiros?

Marco Antônio Botelho
Gomes
Ag. Rio Grande

"A Caixa é uma segurança
para a população, que tem uma
instituição sólida em que pode
confiar. A Caixa, apesar de to-
dos os ataques que sofre, se man-
tém estável. Tem, principalmente
da população mais carente, um
respeito muito grande, porque a
Caixa é que viabiliza o pagamen-
to de tantos benefícios. Essa é a
parte mais importante da Caixa:
a que atende o lado social."

Adroaldo Schmidt
Carlos
Ag. Cachoeira do Sul

"É uma importância estraté-
gica para o desenvolvimento
nacional, porque é uma empre-
sa estatal, que serve a interes-
ses da maioria da população e
não apenas do lucro. Ela está
provando, a partir desse gover-
no, que é possível conciliar o lu-
cro do banco com o serviço
prestado à sociedade. O Brasil
jamais pode se desfazer da Cai-
xa, se alguém tentar privatizar
vai ser uma perda muito grande
para o povo brasileiro."

Vilmar Vallenoto

da Silva

Ag. Bagé

"A Caixa tem um papel fun-
damental, porque está presente
em todos os segmentos da so-
ciedade, tanto no social, do tra-
balhador que tem os benefícios,
quanto na parte de quem está
adquirindo um imóvel, e na par-
te de produção de riqueza, na
parte empresarial tem uma pro-
funda importância, para gerar
riquezas que retornam para o
trabalhador."

BANCO PÚBLICO

Ações em defesa da Caixa

Novo Sipon

U
m passo importante para a reintegração dos demitidos
pela RH 008 foi dado em rodada de negociação entre
a Comissão Executiva dos Empregados (CEE/Caixa)

e a Caixa. A empresa decidiu reintegrar todos os demitidos que
entraram com ação judicial, independente de terem liminar ou
não. Até então, a Caixa aceitava apenas os que tinham liminar.
Aqueles empregados que não entraram com ação ou já perde-
ram em última instância não serão contemplados. Para o diretor
da APCEF e integrante da CEE, Marcos Todt, a decisão "am-
pliará o leque de pessoas contempladas" e é "um ponto impor-
tante tanto para que seja feita justiça aos colegas demitidos, como
também para que se consolide o entendimento de que tal instru-
mento é inaceitável".

Reintegração

dos demitidos

A Caixa oficializou no dia 9
de junho a implantação do

novo Sistema de Ponto Eletrô-
nico (Sipon), em rodada de ne-
gociação permanente com a Co-
missão Executiva dos Emprega-
dos (CEE/Caixa). O processo de
implantação iniciou no dia 12 des-
te mês nas unidades da região
Centro-Oeste, conforme o
cronograma definido pela Caixa.

O novo sistema é uma con-
quista dos empregados depois de
um longo período de reivindica-
ção. O registro das horas tra-

balhadas deve ser feito corre-
tamente, a fim de resguardar di-
reitos. No novo Sipon, o empre-
gado, após registrar a saída, terá
um prazo para desligar seu micro,
ou o mesmo se desligará automa-
ticamente. Entretanto, a matrícu-
la do empregado não ficará blo-
queada, não impedindo, portanto,
que ele continue trabalhando em
outro micro, aberto por qualquer
outro empregado.

Na avaliação do diretor da
APCEF e membro da Comis-
são Executiva dos Empregados

(CEE/Caixa), Marcos Todt,
para que o sistema fosse menos
propenso a ser burlado, teria que
existir o login único, semelhante
ao que ocorre no Banco do Bra-
sil. "Além de continuarmos lutan-
do para conquistarmos um siste-
ma eficaz, é necessário que cada
empregado faça valer, na práti-
ca, as regras legais e as recomen-
dações da própria empresa de não
se deixar obrigar a proceder de
forma irregular, denunciando para
os sindicatos qualquer constran-
gimento", orienta Todt.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizou o 9º Congresso Nacional de 5 a 9 deste mês.
No Congresso, foi eleita a nova direção da entidade. Para o cargo de presidente foi escolhido o

eletrotécnico e sociólogo Artur Henrique da Silva Santos. O diretor do Sindicato dos Bancários de Porto
Alegre Everton Gimenis integra a Diretoria Executiva da CUT.

Além da eleição da nova direção, o Concut  tratou da conjuntura política no país.
O principal tema debatido foi a posição da CUT nas eleições deste ano.
Apesar de contestar a manutenção da política fiscal e monetária adotada pelo governo federal, a

Central aprovou o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o aumento da pressão
e mobilização para que ocorram mais avanços sociais no país.

Congresso Nacional da CUT



joão de barro junho/2006 6em pauta

FUNCEF

Recadastramento

Os assistidos da Funcef e
dos planos de previdência

complementar devem participar
da segunda etapa do censo
previdenciário que está sendo re-
alizado pelo INSS. Todos os apo-
sentados e pensionistas associa-
dos da Funcef com benefícios
concedidos até 31 de dezembro
de 2002 devem procurar qualquer
agência do Banco do Brasil para
atualizar o seu cadastro. O
recadastramento ocorre entre
maio deste ano e janeiro de 2007
e tem o objetivo de atualizar a
base de dados do sistema para
eliminar pagamentos indevidos de
benefícios. Quem não se
recadastrar poderá ter os benefí-

O
s 40.929 associados
da Funcef que com
pareceram às elei-

ções para a Diretoria Executi-
va e Conselhos Deliberativo e
Fiscal da entidade elegeram a
chapa 1 – Movimento pela
Funcef. A eleição ocorreu en-
tre os dias 25 e 31 de maio e a
chapa eleita obteve 49% dos
votos. A chapa 2 – União pela
Funcef teve 33% dos votos e
a chapa 3 – Em Defesa da

Funcef recebeu 14%.
A eleição representou um

momento histórico na Funcef.
Pela primeira vez, os associa-
dos  têm participação paritária
na administração da Fundação.
A cerimônia de posse dos no-
vos diretores e conselheiros
aconteceu no dia 2 de junho,
na sede da Funcef.

A presidenta da APCEF,
Célia Zingler, foi eleita na cha-
pa vencedora como suplente

Aposentados e pensionistas
portadores de moléstias graves
têm direito à isenção de impos-
to de renda na fonte. O direito
é garantido pelas leis 7.713, de
22 de dezembro de 1988. Já a
lei 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, trouxe uma nova ver-
são para as molésticas graves:
"os proventos de aposentado-
ria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os per-
cebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tubercu-
lose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia

Aposentados têm isenção
no imposto de renda

maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e in-
capacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espon-
diloartrose anquilosante, nefro-
patia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença
de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclu-
são da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentado-
ria ou reforma".

 Os associados da Funcef

que desejam solicitar a isenção
de imposto de renda na fonte
devem encaminhar o pedido à
Gerência de Benefícios Pre-
videnciários da Fundação. Para
isso, é necessário enviar junto
com o formulário de isenção do
imposto de renda o laudo, ou
cópia autenticada em cartório,
emitido por serviço médico ofi-
cial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municí-
pios. Os associados também
podem solicitar informações
pela Central de Atendimento
da Funcef 0800 99 1900.

Augusto Coelho/Fenae

Público presente na posse dos novos diretores
e conselheiros da Funcef.

ELEIÇÃO FUNCEF

Conquista histórica
Representantes dos participantes tomaram posse na Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal

cios INSS e Funcef suspensos ou
até mesmo cancelados.

Para realizar o recadas-
tramento, é necessário apresen-
tar carteira de identidade, CPF,
PIS/PASEP, título de eleitor e
comprovante de residência. O
mês para se recadastrar depen-
de do final do número do bene-
fício do INSS. Depois do
recadastramento, o associado
deve enviar uma cópia do com-
provante para a Funcef, com o
número da matrícula na Funda-
ção, através do Correio, por
malote da Caixa ou entregar na
representação regional. Infor-
mações podem ser obtidas pelo
PREVFone 0800 780191.

do Conselho Deliberativo. O
mandato é de quatro anos e re-
presenta importante conquista
para o RS, integrando a ges-
tão da Funcef. "É uma conquis-
ta histórica há muito tempo de-
sejada pelos associados da
Funcef, que é fazer parte da
gestão de sua Fundação", afir-
ma Célia. "Assim, nós associ-
ados, garantimos uma repre-
sentação legítima e democráti-
ca", completa.

O Conselho Deliberativo
da APCEF da gestão

2006/2009 realizou a primeira
reunião no dia 10 de junho. Os
conselheiros presentes reelege-
ram para a presidência do Con-
selho, o associado da Regional
Alto Uruguai, Ricardo Luiz
Müller, a vice-presidência ficou
com a associada aposentada
Maria Regina Figueiró e para a
secretaria geral foi reconduzido
o associado Paulo Daisson Casa
Nova, os dois da Regional Gran-
de Porto Alegre.

Na reunião, foi apresentada
a nova logomarca das Apcefs e
da Fenae que será inserida
gradativamente em todos os
materiais gráficos e de identifica-
ção da APCEF. O Conselho ini-
ciou a discussão sobre a mudan-
ça de denominação das 19 se-
des da Associação para Centros
de Lazer. O prazo para a defini-
ção é a próxima reunião do Con-
selho Deliberativo.

Os conselheiros assistiram
ainda à apresentação do Seguro
Jurídico Previdenciário, seus re-

CONSELHO DELIBERATIVO

Primeira reunião da gestão
sultados e a importância desse
serviço que a Associação ofere-
ce aos seus associados. Também
tomaram conhecimento do pla-
nejamento estratégico, definido
em seminário da Diretoria Exe-
cutiva nos dias 2 e 3 de junho. O
planejamento servirá para
nortear o trabalho da diretoria no
próximo período, com ênfase na
utilização do patrimônio para as
atividades de esportes, lazer e ci-
dadania, no aprimoramento da
comunicação, no desenvolvi-
mento de atividades culturais e

na estruturação de ações na de-
fesa dos direitos e interesses dos
associados.

Na reunião, também foi
aprovado o lançamento da cam-
panha O Brasil Precisa da Cai-
xa, no dia 20 de julho, na As-
sembléia Legislativa do RS, em
parceria com os sindicatos de
bancários e da Federação dos
Bancários do RS. Além disso,
serão realizadas atividades nas
Regionais da APCEF. Outra ati-
vidade importante nas 14 Regi-
onais é a eleição para coorde-

nação e tesoureiro no mês de
julho. O edital da eleição está pu-
blicado na página 7 desta edi-
ção. Para finalizar o encontro, foi
apresentado um vídeo cujo tema
é de extrema importância para
os brasileiros: o Sistema Brasi-
leiro de TV Digital. O vídeo mos-
tra o trabalho desenvolvido por
um conjunto de universidades
brasileiras na criação de um mo-
delo adequado ao Brasil. O
vídeo será disponibilizado aos
associados das Regionais e aos
representantes das unidades.
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FESTA 53 ANOS

Em ritmo de Copa

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul - APCEF/RS, por sua
representação legalmente constituída, e por delegação dos respectivos Coordenadores Regionais,
torna público a todos(as) os seus(uas) associados(as) efetivos(as), que serão realizadas reuniões do
Conselho de Representantes das Regionais concomitantemente com Assembléias Regionais, a
serem realizadas nas datas, locais e horários abaixo indicados, tendo como objetivo único a escolha
dos novos Coordenadores e Tesoureiros das Regionais, mandato 2006/2009.
As datas, locais e horários dos encontros serão os seguintes:
Regional Serra - dia 01 de julho, às 9 horas, na sede da Regional em Linha Julieta, Farroupilha;
Regional Vale do Taquari - dia 01 de julho, às 9 horas, na sede da Regional R.Julio de
Castilhos,3168 , Arroio do Ouro, em Estrela ;
Regional Fronteira Sul - dia 07 de julho, às 19 horas, na sede da Regional , Av. Espanha,2196,
Bairro Tarumã, Bagé;
Regional Vale do Rio Pardo - dia 07 de julho, às 19 horas, na sede da Regional, R. Anaides
Lemos,135, Cachoeira do Sul;
Regional Centro - dia 08 de julho, às 9 horas, na Escola de Aprendizagem Industrial (EMAI), Av.
Rio Branco, 66, em Santa Maria;
Regional Fronteira Oeste - dia 08 de julho, às 10 horas, na Sede Campestre do Sindicato dos
Bancários, em Alegrete, BR 290 em frente à Polícia Rodoviária Federal;
Regional Vale do Rio dos Sinos - dia 11 de julho, às 17h30min, Auditório de Superintendência
Regional da Caixa, R. Bento Gonçalves, 2463, Centro, Novo Hamburgo;
Regional Litoral Sul - dia 11 de julho, às 19 horas, na sede do Sindicato dos Bancários em Rio
Grande, R. Mal. Floriano Peixoto,467, Centro, Rio Grande;
Regional Sul - dia 12 de julho, às 18h30min, Sede do Sindicato dos Bancários, R. Tiradentes, 3087,
Centro, Pelotas;
Regional Passo Fundo - dia 13 de julho, às 19horas, na sede da Regional R.Antônio Burlamaque,
01, Roselândia, Passo Fundo;
Regional Alto Uruguai - dia 14 de julho, às 19 horas, na sede da Regional , Linha São João
Giaretta, em Erechim;
Regional Missões - dia 15 de julho, às 9 horas, na sede da Regional,  av. Salgado Filho, 5055,
próximo ao Clube 28 de maio, Santo Ângelo;
Regional Vale do Paranhana - dia 19 de julho, às 19 horas, na AABB, Rua Cel. Diniz, S/N, bairro
Santa Teresinha, em Taquara;
Regional Litoral Norte - dia 25 de julho, às 19 horas, em Osório, R. Jorge Dariva, esquina com
a Marechal Deodoro (próximo da Prefeitura de Osório);
Através do presente edital, torna público que se realizará Eleição para a Diretoria de cada Regional,
informando que poderão ser realizadas inscrições antecipadas de candidaturas a coordenador(a),
tesoureiro(a) bem como os respectivos suplentes até o dia 23 de junho próximo, e que estas deverão
ser efetuadas junto ao coordenador(a) de cada Regional ou na sede central da Entidade à rua Cel.
Marcos, nº 851, em Porto Alegre, a qual ficará aberta das 09 às 18 horas, de segunda a sexta-feira
para atender aos interessados. Haverá a possibilidade de inscrição de candidaturas no próprio mo-
mento da realização da assembléia, da mesma forma que através do endereço eletrônico
apcefrs@apcefrs.com.br.
Todas as demais informações relativas à eleição objeto deste Edital poderão ser obtidas na sede
administrativa da APCEF/RS, da mesma forma que cópia do Estatuto Social que a regulamenta.

Porto Alegre, 14 de Junho 2006
Celia Margit Zingler
Diretora Presidenta

PORTO ALEGRE

A
 APCEF comemorou
seus 53 anos com
muita integração entre

os associados. Duas festas foram
realizadas no dia 10. O ginásio de
esportes da Colônia A em Porto
Alegre esteve lotado. Com a de-
coração inspirada na Copa do
Mundo, os associados conhece-
ram a nova marca da APCEF, im-
pressa nos canecos de chope, e
assistiram em um telão a uma
seleção de 800 fotos de eventos
realizados pela Associação no úl-
timo ano. O show de abertura foi
da dupla Marilia Andrade e Mar-
celo Truda. Depois do jantar, os
associados e convidados foram
para a pista de dança, animados
por um DJ e uma seleção de
músicas. O empregado da agên-

Cerenep, composto por 40 crian-
ças portadoras de necessidades
especiais que encantaram os pre-
sentes com sua dança e canto. O
coordenador da Regional Luiz
Roberto Portantiolo, conta que o
grupo é apoiado pela Regional e
ganhou em 2005 um campeona-

Nova marca para

a APCEF

A partir deste mês, a
APCEF, na comemoração dos
seus 53 anos, inicia uma rees-
truturação em sua identidade
visual.

Seguindo a proposta de uni-
ficação da logomarca de todas
as Apcefs, conforme a decisão
do Conselho Deliberativo Naci-
onal da Fenae, a APCEF come-
ça gradativamente a utilizar a
sua nova marca visual. A mu-
dança vai se estender também
às sedes da Associação.

A APCEF apresentou sua
nova logomarca na festa de co-
memoração dos 53 anos no dia
10 de junho.

A mudança nacional surgiu
da necessidade da Fenae e das

Apcefs de unificar a identida-
de, simbolizando a união entre
as Associações. A logomarca
das Associações vai seguir o
mesmo padrão da logomarca da
Fenae, com a variação nas co-
res.

Conforme o conceito utiliza-
do para a nova marca, a cor-
rente humana significa a união
em prol da luta por conquistas
maiores a partir de todos os as-
sociados. Segundo a proposta da
Fenae, a corrente humana "su-
gere a construção de laços de
fraternidade. Com figuras hu-
manas dispostas geometrica-
mente, elas se relacionam de for-
ma igual para constituir um gru-
po mais forte".

Apresentação do Grupo Cerenep, na Regional Sul.

Edital de Convocação Eleições das Regionais

Regional Sul

cia Volta do Guerino Luis
Henrique Correa Mendonça pa-
rabeniza a APCEF pela organi-
zação da festa. "Estava acima da
nossa expectativa, todo mundo
adorou", diz ele que já está orga-
nizando com os colegas a partici-
pação na próxima festa, o Baile

Queijos e Vinhos.

PELOTAS
A Regional Sul também co-

memorou o aniversário da
APCEF com um jantar-baile. A
festa contou com a apresentação
especial do Grupo Musical

to nacional de dança. Depois do
excelente jantar, os associados e
convidados dançaram ao som do
conjunto Nova Origem. A Regio-
nal já está preparando mais um
evento. O baile de final de ano
em novembro terá show com o
cantor Dante Ramón Ledesma.

Associados prestigiaram a festa na Colônia A da APCEF.

Carlos Silva



A diretoria de Cultura da APCEF pretende recontar a história dos 25 anos do

Grupo de Teatro Caixa de Pandora. Para isso, está buscando todas as informa-

ções possíveis: fotos, texto, recortes de jornal, enfim, tudo o que pode ajudar a

contar a fantástica história do grupo. Quem tiver algum objeto e quiser colaborar

entre em contato com a APCEF pelo telefone 51 3268 1611.
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Você canta, dança, toca instrumentos musicais? adora desenhar, pintar, ence-

nar? se dedica a algum tipo de arte? ou conhece alguém com talento artístico?

O João de Barro tem um lugar especial para você. Entre em contato com a reda-

ção e venha mostrar o que você faz.

Em busca de talentos

25 anos do Caixa de Pandora

Agenda APCEF

CULTURA

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

JUNHO
21 - Reunião de aposentados
JULHO
22 e 23 - Reunião Conselho Fiscal
22 - Jantar baile de
reinauguração do Galpão
Crioulo
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

NOVOS CONVÊNIOS

Turismo

DALL'ONDER

Grande Hotel
Além de aproveitar toda a beleza da Serra gaúcha, os
associados da APCEF vão poder desfrutar as muitas op-
ções oferecidas pelo Dall'Onder Hotel, em Bento Gon-
çalves. São quatro categorias distintas de acomodação,
centro de eventos, quatro restaurantes, piscina térmica,
fitness, sauna, sala de jogos, garagem, lavanderia, pon-
to de táxi exclusivo, manobrista, shows folclóricos. O

Hotel também conta com duas agênci-
as que organizam passeios pela região.
Uma é responsável pelos passeios da
Maria Fumaça e demais passeios pela
região e outra especializada em turismo
de aventura.
Desconto de 20% nos períodos de alta
temporada e 40% na baixa temporada,
mediante apresentação da carteira atua-
lizada do associado. Pacotes especiais
para datas comemorativas.
Rua Erny Hugo Dreher, 197, fone 54 451
3555, Reservas 0800 704 3000 - Bento
Gonçalves - RS, dallonder@dallonder.

com.br -  www.dallonder.com.br

APCEF Saúde
COOPSICO

Cooperativa de Serviços
em Saúde
Psicologia, Fisioterapia, Nutrição,
Fonoaudiologia, Terapia Ocupa-
cional.
Conforme tabela AMB/96
Rua Gen. Caldwell, 615/202 - Porto Ale-

gre - RS, fone 51 3235 3085

RESTAURANTE

BELL VEDERE
Buffet, 20 pratos quentes, sobremesas,
saladas e frutas
Desconto de 10% no valor total da conta
R. Dr. Flores, 22, 7º andar, Porto Alegre -
RS, fone 51 3022 4708.
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O
 Programa de Rela-
cionamento PAR cri-
ado pela Fenae em

conjunto com as Apcefs em
junho de 2004 possui mais de
105 mil participantes, sendo
que 68 mil já receberam algu-
ma pontuação. O objetivo do
programa é proporcionar aos
empregados da Caixa e asso-
ciados das Apcefs, ativos, apo-
sentados e pensionistas, des-
contos especiais em estabele-
cimentos, ingressos gratuitos
em eventos artísticos e cultu-
rais, além de brindes nas pro-
moções realizadas pela Fenae
e Associações. Participam tam-
bém como parceiros do pro-
grama a Fenae Corretora, Cai-
xa Econômica Federal e Caixa
Seguros.

Os participantes recebem
pontos nas diversas campanhas
desenvolvidas pelos parceiros
do programa. Os pontos são
trocados por produtos. Todas

as premiações dos programas
culturais da Fenae recebem
pontos do PAR, assim como os
eventos esportivos. Para fazer
parte e concorrer a prêmios é
preciso se cadastrar no progra-
ma através da página eletrôni-
ca www.programapar.com.br.

Para a empregada da agên-
cia Rua da Praia, em Porto Ale-
gre, Clara Regina de Azevedo,

o programa é muito bom. "É
muito interessante, com as mu-
danças do site ficou mais fácil
e também foi muito bom a am-
pliação dos convênios", diz ela.
Clara só reclama que este ano
houve uma diminuição na pon-
tuação dos produtos. Já a em-
pregada da agência Pelotas,
Carla Duarte Simoni, conta que
utiliza a troca de pontuação

sempre. "É um incentivo para
quem trabalha com comissões",
afirma. Ela ressalta as mudan-
ças na página eletrônica que
trouxeram mais agilidade. "Me-
lhorou também as opções de
compra, com a ampliação dos
convênios."

BOLÃO PAR
Aproveitando a torcida dos

brasileiros pela seleção na Ale-
manha, o PAR lançou a cam-
panha Bolão PAR, que irá sor-
tear um carro Gol Copa zero
para quem obtiver o maior nú-
mero de pontos ou estrelas. O
participante terá que dar seu
palpite para o resultado de
cada jogo na Copa. Para cada
"chute" ganha estrelas, confor-
me o número de acertos. A
quantidade de estrelas é de um
a dez: uma estrela para quem
errar o resultado e o número
de gols dos dois times; três es-
trelas para quem errar o resul-

PROGRAMA PAR

Prêmios para a participação

ARTEFENAE

Criatividade infantil

A
s crianças de cinco
a 12 anos, filhos de
associados, estão

convidadas a participar do novo
concurso ArteFenae Desenho
Infantil 2006. O tema deste ano
é a amizade e podem concorrer
os filhos de associados da
APCEF ou de contribuintes do
Fenae Doações. As inscrições
vão até o dia 7 de agosto.

A proposta da Fenae é in-
centivar as atividades artísticas
entre as crianças. Os desenhos
podem utilizar qualquer técnica
e material, coloridos ou preto e
branco. Os trabalhos estão divi-
didos em quatro categorias: de
5 a 6 anos, de 7 a 8, de 9 a 10 e
de 11 e 12 anos. Os autores po-
dem participar com apenas um
trabalho em tamanho mínimo de
21cm x 29,7cm e máximo de
29,7 cm x 42 cm. Já para os as-
sociados, não há limite para ins-

crições, podem participar com
quantos dependentes desejarem.
Os desenhos devem ser envia-
dos para a Fenae, por malote ou
pelo Correio.

A comissão julgadora sele-
cionará oito trabalhos em cada
categoria, que podem ser
acessados nas páginas da
Fenae (www.fenae.org.br) e
do programa PAR (www.
programapar.com.br),  para a
escolha do júri popular. O pe-
ríodo de votação para o públi-
co será de 28 de agosto a 11

de setembro.
Os três melho-

res trabalhos em
cada categoria se-
lecionados pela
comissão julga-
dora serão premi-
ados com pontos
no programa PAR
para o participante

e troféu para o autor. Serão 25
mil pontos para o primeiro lugar,
20 mil para o segundo e 15 mil
pontos para o terceiro lugar. O
trabalho escolhido pelo júri po-
pular vai receber 15 mil pontos
no PAR e troféu para o autor.
Os oito selecionados pela co-
missão serão premiados com
200 pontos e cada participante
receberá cem pontos e os auto-
res irão ganhar certificados. O re-
gulamento e a ficha de inscrição
estão na página eletrônica da
Fenae.

Super promoção

de abrigos esportivos

O escritório de advocacia que atende à APCEF através
do Seguro Jurídico Previdenciário realizou uma rees-
truturação e está com uma nova equipe de advogados.
O Escritório de Direito Civil é formado pelos advogados
Fabio Luiz Maia Barbosa, Ricardo Só de Castro, Ricardo
Cantalice, Helena Schueler, Vitor Hugo Saydelles, Anto-
nio Carlos Porto Junior e os contratados Fernando Rubin
e Daiane Fraga de Matos. O atendimento do Seguro Ju-
rídico pode ser feito pelo e-mail assejur@apcefrs.com.br
ou pelo telefone 51 3227 5598.

Seguro Jurídico
Previdenciário

O associado da APCEF Paulo Lazzari ganhou um carro
zero quilômetro em uma das promoções do PAR.

Arquivo Fenae

tado, mas acertar o número de
gols de um dos times; cinco
estrelas acerta o resultado, mas
erra o número de gols dos dois
times; sete estrelas acerta o re-
sultado e o número de gols de
um dos times e 10 estrelas
acerta o resultado e o número
de gols dos dois times. Além
disso, serão oferecidas estre-
las extras, para que mais pon-
tos sejam acumulados.

A campanha se estende até
9 de julho e vai sortear, tam-
bém, 140 camisetas oficiais da
seleção brasileira. O regula-
mento da promoção está na
página do programa PAR
www.programapar.com.br.

Os associados da APCEF têm uma ótima opção

para brilhar na torcida pelo Brasil. A APCEF está fa-

zendo uma super promoção de abrigos esportivos

masculinos e femininos de sua marca. O pagamento

pode ser parcelado em até quatro vezes, em débito

em conta corrente. Os abrigos são forrados, térmicos

e em cores exclusivas. Para adquirir o abrigo basta

acessar a página eletrônica (www.apcefrs.com.br) no

item produtos marca APCEF e fazer o seu pedido, ou

se preferir, pedir pelo telefone 51 3268 1611.

Quem acessar a página do pro-
grama na internet até o dia  7 de
julho e responder a três pergun-
tas, concorre a 100 mil pontos.
O regulamento está em
www.programapar. com.br/
conteudo_par. aspx?ID=47

100 mil pontos
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COLUNA DOS

APOSENTADOS

As alianças: "algema divina"

A Volta das Alianças

Aliança! Algema divina,
A mais doce das prisões:
Uma prisão pequenina
Que encerra dois corações.
Modesta jóia, em verdade,
Porém que vale um tesouro:
É toda a felicidade
Dentro de um círculo de ouro.
Bastos Tigre

"Aquela aliança você pode
empenhar ou derreter", cantou
o poeta Chico Buarque de
Holanda. Mas dezenas de mi-
lhares de brasileiros não preci-
saram viver as dores de amor
profetizadas por Chico na can-
ção Trocando em Miúdos para
ver na angustiante situação de
colocar no prego o objeto que já
houve quem venha chamar de
"algemas divinas." Afinal, se não
lhes doía o coração (ou o coto-
velo), doía-lhes o bolso.

Desde os tempos do Monte
de Socorro, a Caixa Econômica
tem recebido milhares de alian-
ças de ouro como garantia de
empréstimos sob penhor. Mas
jamais essa situação havia fica-
do tão clara - e recebido tanta
atenção da mídia - quanto no dia
31 de maio de 1982. Naquela
segunda-feira, logo após o Jor-
nal Nacional, exibido pela Rede
Globo, a Caixa Econômica Fe-
deral veiculou um anúncio reve-
lando que pretendia devolver
gratuitamente 380 mil alianças
de ouro em todo o país, como
parte de uma campanha para

humanizar suas operações.
Aprovada pelo então presiden-
te do Brasil general João Batis-
ta Figueiredo, a iniciativa havia
sido do presidente da Caixa, Gil
Gouveia Macieira.

Embora a medida viesse a
indignar o PMDB, então o par-
tido de oposição ao governo
(que estava vinculado ao PDS),
o plano foi estrondosamente
bem-sucedido. De acordo com
o jornal O Globo de 2 de junho
de 1982, "alegria, choro e ges-
tos de agradecimento marcaram
o primeiro dia de devolução das
alianças". Na quarta-feira se-
guinte, apenas no Rio, oito mil
alianças já estavam de volta aos
dedos dos quais tinham sido sub-
traídas.

Naquele mesmo dia, o vice-
líder do PMDB, Adhemar
Santillo, tratou a devolução das
alianças como "uma medida de-
magógica e uma confissão da si-
tuação critica pela qual passam
os brasileiros", além de acusar
a Caixa de "atitude eleitoreira",
uma vez que  dali a  cinco meses
haveria eleição para os governa-

dores estaduais. O presidente da
Caixa reagiu às críticas, afirman-
do que, embora fosse preciso
"muito amor para fazer uma elei-
ção", a devolução das alianças
era tão somente uma "homena-
gem aos namorados do mês de-
dicado a eles, além de parte da
campanha para humanizar as ope-
rações da Caixa".

Aquela não era a primeira
vez que a Caixa devolvia alian-
ças penhoradas. Em 1951, ao
assumir a Carteira de Penhor da
Caixa do Rio de Janeiro,
Jeronymo de Castilhos tomara
a mesma atitude. Vários jornais
cariocas o elogiaram, e alguns
publicaram poemas (como re-
produzimos a seguir), assinados
pelo conhecido cronista Bastos
Tigre e por Álvaro Armando
(pseudônimo usado por Helena
Ferraz, filha de Bastos Tigre).

Naquela ocasião, Castilhos
também não escapou das acu-
sações de demagogia. Mas,
para milhares de casais que pu-
deram rever suas alianças, que
diferença faz?

Frase: "Como posso perder

minha fé na justiça da vida,
quando os sonhos dos que dor-
mem num colchão de penas não
são mais belos do que os sonhos
dos que dormem no chão?"

Khalil Gibran
Se você, colega aposentado,

souber de histórias interessantes
e quiser 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.

Este texto contou com a cola-
boração dos economiários apo-
sentados:

Beatriz Borba Gonzaga, Dora
Lúcia Neuberger, Manoel Tiberio,
Mardir de Fátima Kurrle e Luiz
Carlos de Aragão.

Canto do Klein

RIIIIIIIING!   RIIIIN...
- Klein.
-  Casa Nova. Acabei de ler a

matéria de Maio. Pô, cara, que vio-
lência! ‘Tá brigando comigo?

-   Casa, é muito tarde. Liga ama-
nhã para brigarmos.

-  Não dá, aqui em La Paz brasi-
leiro não pode dormir tranqüilo, en-
tão fico ligando aqui da SUPERLA.

-  La Paz? Bolívia? Não era para
estar no Haití?

-  Sim, ainda vou pra lá, mas
antes tenho que estruturar a
SUPERLA.

- SUPERLA?
-  Superintendência Regional de

La Paz.
-  Mas a troco?
- Bom, desde que começou o

problema do gás, o governo brasi-
leiro resolveu falar suave e usar um
grande porrete. Modéstia à parte,
aqui estou.

- Como?
-  A SUPERLA vai financiar os

cocaleros a plantar repolhos. Em bre-
ve, a dieta de nove milhões de boli-
vianos será à base de repolho: repo-
lho refogado, assado, frito, salada

de repolho, sanduíche de repolho...
- Entendi.
- A produção de gás será de tal

monta que não terá qualquer tipo
de controle. Para a captação do gás,
grandes balões fixos, dentro das
fronteiras brasileiras, servirão como
aspiradores. Depois se condensa em
tonéis e se refina. Coisa do ITA,
tecnologia nossa, esse tal de biogás.

- Escuta, Casa, eu vou dormir
porque amanhã têm Brasil X Itália.
Jogo eliminatório.

- O Brasil vai perder porque Fu-
tebol-Arte nunca vence Futebol Arte-
Marcial.

- Nem vem, tu não entendes de
futebol.

- Mas eu gosto de filmes sobre
futebol. Quem sabe a gente escala
uma seleção? Vale ficção e
documentário, longo ou curto.

-  Prefiro documentário à ficção,
daí que eu gosto muito de “Goal!
World Cup 1966”. Este filme inglês
de 1966, dirigido por Ross Devenish
e Abidine Dino, com comentários de
Brian Glanville, é fora-de-série:
enquadramentos precisos, planos
perfeitos das jogadas, closes dos jo-
gadores e, mais importante, a cap-
tação do clima da “Swinging London”
dos anos 60.

- Não sou muito do
documentário, mas um que me em-
polga é “Garrincha: Alegria do Povo”,
1963 – Brasil, de João Batista de
Andrade. Alternando cenas da vida
de Manuel Francisco dos Santos com
cenas de arquivo das partidas em
que atuou; é divertido e trágico, ao
mesmo tempo. Gosto também de
“Subterrâneos do Futebol”, 1964 –
Brasil, de Maurício Capovilla. Este fil-
me tem outro registro: denuncia o
mundo obscuro do futebol, onde
convivem os desmandos da
cartolagem, o uso político do espor-
te, a corrupção já naquela época,
generalizada.

- Uma atualização deste tema
está em “Futebol”, 1998 – Brasil, de
João Moreira Salles e Arthur Fontes.
Em três capítulos, a carreira de um
jogador de futebol é estudada com
olho clínico. O primeiro mostra a “pe-
neira”: guris tentando ser selecio-
nados para a escola de futebol do
Flamengo; no segundo, o filme
acompanha dois jogadores em início
de carreira no próprio Flamengo e,
no terceiro, os atletas em final de
carreira são entrevistados, num tom
delicado mas sombrio.

- “Kung Fu Futebol Clube” (Hong
Kong, 2001, de Stephen Chow) e “A

Copa” (Butão, 1999, de Khyentse
Norbu) são comédias inesperadas.
Cada uma trata o futebol como me-
táfora de libertação do espírito. No
jeito chinês, com arte marcial e mui-
tas piadas, num ritmo frenético. No
jeito butanês, de forma contem-
plativa, pausada e sábia.

- Casa, existe um curta
metragem da Casa de Cinema de
Porto Alegre, feito em 1988, dirigido
pela Ana Luiza Azevedo, chamado
“Barbosa”. O Antônio Fagundes vol-
ta no tempo de menino para tentar
evitar a derrota do Brasil na Copa de
1950. É um drama, mas é documen-
tário e ficção científica, arrisco.

- Klein, adicione à seleção três
curiosidades: “Harry the Footballer”,
um filme inglês de 1911, dirigido por
Lewin Fitzhamon, é um drama ro-
mântico sobre um craque de fute-
bol;  “Roxy und das Wunderteam”,
um filme austríaco e 1937, dirigido
por Johann von Vásáry, é um melo-
drama romântico sobre o capitão de
um time de futebol cuja noiva o pai
não deixa casar por causa da dife-
rença de classes – destaque para o
registro de reais jogadores da sele-
ção austríaca, apelidada de “Time
Maravilhoso”, o principal deles sen-
do Mathias Sindelar; e, finalmente,

“O Jogo de Suas Vidas”, um
docudrama anglo-norte-coreano de
2002, dirigido por Daniel Gordon,
sobre a equipe norte-coreana que
eliminou a Itália na primeira fase da
Copa de 1966. É tocante ver as rea-
ções dos ex-jogadores em relação às
suas próprias lembranças daquele
jogo.

- Para terminar, Casa. “O Medo
do Goleiro diante do Pênalti”, o fil-
me alemão de 1971 de Wim Wenders
baseado no romance de Peter
Handke. No primeiro minuto do fil-
me, a ação principal acontece. De-
pois, todos os acontecimentos, cô-
micos e dramáticos, são resultado
daquele pênalti. O fato de o mais
importante acontecer no início não
tira o suspense do filme, principal-
mente para quem o vê pela primeira
vez, mas o sentimento de fatalidade
percorre toda a história.

Conclusão: Cinema bem feito dá
um bom escrete. É só querer arriscar
e a vitória será garantida.

A Carteira

de Penhores

No dia da sua festa,
Devolve sempre os valores
Da "freguesia" modesta.
Soube que o Dr. Castilho,
Num gesto bonito, humano,
Resolveu dar maior brilho
À sua festa, este ano:

Entre objetos devolvidos,
Entre as mais caras lembranças
Dos menos favorecidos,
Houve também alianças.

Desejo o maior sucesso
Para os felizes casais.
Que dos anéis o regresso
Não seja tarde demais!

Quando voltar, loura e linda,
Aos velhos dedos cansados.
A antiga aliança ainda
Os encontre entrelaçados...
Álvaro Armando
09 de novembro de 1952

Manoel Alceri Tiberio
Transcrito do Livro

Caixa: Uma História Brasileira

F.J.Klein apostou no Brasil para
Campeão na Copa. Paulo Casa
Nova apostou na Bolívia. Adivi-
nhe quem ganhou? Casa Nova,
é claro! (E isso que a Bolívia nem
está na Alemanha!).



enfoque joão de barro junho/200611

CAMPEONATO BANCÁRIO

A equipe de futebol de campo da
APCEF conquistou pela sexta

vez o Campeonato Bancário. Para esse
torneio, a equipe foi formada, na primei-
ra fase, por associados que nunca havi-
am participado de eventos esportivos
com a APCEF. Na fase final, foram in-
corporados atletas que já haviam dispu-
tado outras competições. O Campeo-
nato, organizado pelo Sindicato dos Ban-
cários de Porto Alegre e pelo Centro
Gaúcho de Desportos dos Bancários, foi
disputado por seis equipes representan-
do a Caixa, o Banrisul, o HSBC, o
Santander, o Itaú e o Bradesco.

A final foi realizada entre a APCEF
e o HSBC no dia 10 deste mês. No tem-
po normal deu empate com três gols para
cada lado. Na prorrogação, a APCEF
fez um a zero, levando o título de cam-
peã invicta. O goleiro Paulo Pasqualotti
foi o goleiro menos vazado do Campeo-
nato. A entrega do troféu foi à noite na
festa comemorativa dos 53 anos da
APCEF. Com a conquista do Campeo-
nato, a APCEF será a representante
brasileira na Copa Libertadores Bancá-
ria de 2007.

A sétima edição dos Jogos
da Fenae acontecem de 19 a 26
de agosto no Centro Esportivo
do Sesi, em Blumenau, Santa
Catarina. E a APCEF está in-
tensificando os treinamentos
para a disputa nas 21 modalida-
des da competição.

Os treinos coletivos estão
acontecendo em Porto Alegre,
conforme o cronograma que é
divulgado pela Associação aos
atletas.

Para este ano, o Conselho
Deliberativo Nacional fez algu-
mas alterações, como a amplia-
ção do número de provas em
atletismo e natação. No atletis-
mo foram incluídas as provas de
revezamento 4x100 metros e de

JOGOS DA FENAE

Preparativos
finais

salto em distância.
Já nas provas de natação, foi

acrescentado o revezamento
4x50 metros livre. O número de
integrantes nas equipes também
aumentou.

No atletismo, de cinco para
sete atletas; na natação, de qua-
tro para seis e no tênis, de dois
para três atletas, desde que com
a utilização de inscritos em ou-
tras modalidades, para que não
ocorra o aumento no número de
integrantes da delegação, que
será, de no máximo, 101 pesso-
as, incluindo a comissão técnica
de cinco integrantes.

As Apcefs têm até 30 de ju-
nho para apresentar a lista de atle-
tas que irão participar dos Jogos.

Premiados nos Jogos de Integração

A equipe da Regional Serra, campeã no futsal.

Julio Arcari (ao centro) e André Loureiro (à dir.) campeão
e vice na sinuca.

Aqui é hexa!

Os atletas foram saudados na festa de 53 anos da APCEF.

A equipe campeã.

Carlos Silva

Caco Argemi/Seeb/POA

Fotos Carlos Silva

Os dois primeiros colocados no tênis de mesa.
Rodrigo Bortoloto (centro) e Rogério Erbes (à esq.).

Equipe Mont'Serrat, campeã do
futebol soçaite.

Representantes da equipe da Regional Porto
Alegre, campeã no vôlei misto.

Nelson Schlindwein (à esq.) e Wladimir Bettiol
(à dir.), segundo lugar na canastra.
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ciano magenta amarelo preto

JOGOS DE INTEGRAÇÃO

Associados em clima de amizade

E
m clima de amizade, as-
sociados da APCEF par-

ticiparam da segunda edição dos
Jogos de Integração Regional nos
dias 17 e 18 de junho, nas Colônias
A e B em Porto Alegre.

O evento é classificatório para
os Jogos da Fenae, em agosto.
Foram disputadas sete modalida-
des. Na abertura, além da exe-
cução dos hinos rio-grandense e
brasileiro, foi pronunciado o jura-
mento do atleta pelos associados
Rosane Kessler, da Regional Vale
dos Sinos e Paulo Luiz Kieling,
da Regional Missões.

No sábado, aconteceram os
jogos de futsal, vôlei misto e fute-
bol soçaite, canastra, e sinuca.

No domingo, as finais do
futsal, futebol soçaite, tênis de
mesa, vôlei de areia e canastra.
No depoimento dos atletas, a sa-
tisfação em participar dos Jogos.

Para Arlindo Bertolo, da Re-
gional Missões, essa etapa dos
Jogos é interessante, porque reú-
ne os associados de todas as re-
gionais. Carlos Lauxen, da Regi-
onal Passo Fundo, diz que esse
"é um momento de rever os ami-

gos". Luiz Carlos Bianchi, da Re-
gional Serra, exalta a participa-
ção dos técnicos bancários. Já o
associado Ricardo Sulzbach, da
Regional Vale do Taquari, desta-
ca a integração e a interiorização
dos Jogos.

Para finalizar o evento, no
domingo, foi servido um almoço
de confraternização. Depois da
entrega de medalhas aos campe-
ões, atletas e familiares assistiram
em um telão e vibraram com a
vitória do Brasil sobre a Austrá-
lia, na Alemanha.

O vice-presidente da APCEF,
Marcelo Marimon, destaca  que
o principal objetivo dos Jogos foi
alcançado: a disseminação em to-
das as Regionais de eventos des-
sa natureza. Marimon afirma ain-
da que o estímulo à prática es-
portiva como uma forma de co-
operação e não somente compe-
tição é um dos fatores que
norteiam a APCEF a promover
eventos esportivos.

Na segunda quinzena de ju-
lho serão realizadas as competi-
ções de tênis de campo, natação
e atletismo. Não perca, participe.

Associados no juramento do atleta.

Jogo final do vôlei.

Os finalistas do futsal. Atenção total na canastra.

Torcida prestigiou os atletas.Comemoração do gol brasileiro na Copa.

Xadrez

Marcio Maschio

(Reg. Serra)

Rogerio Luzardo

(Reg. POA)

Sidnei Batista

(Reg. Serra)

Canastra

Valdir Abreu e Valdir

Santiago

(Reg. POA)

Wladimir Bettiol e Nelson

Schlindwein

(Reg. Serra)

Vagner Braga e Carlos

Francisco Machado

(Reg. Fronteira Sul)

Sinuca

Julio Arcari

(aposentado, Reg. Centro)

André Loureiro

(Reg. Centro)

Tênis de Mesa

Rodrigo Bortolotto

(Reg. Centro)

Rogério Erbes

(Reg. POA)

Samuel Ferrigo

(Reg. Serra)

Vôlei de Areia

Fernando Gerhardt e

Leandro Santana

(Reg. Vale do Taquari)

Sidnei Otto e Luis Henrique

Mendonça

(Reg. POA)

Samuel Ferrigo e Augusto

Bettiol (Reg. Serra)

Vôlei Misto

Regional POA

Regional Vale dos Sinos

Regional Vale do Taquari

Futebol Soçaite

Regional POA - Mont'

Serrat

Regional Vale do Taquari

Regional POA - Alvorada

Futsal

Regional Serra

Regional Fronteira Sul

Regional POA - Juca

Batista

por ordem de

classificação

Vencedores

Fotos Carlos Silva


