
em pauta joão de barro maio/2006 2

Brasil-Bolívia: mais e não menos integração
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Cinqüenta anos depois do
Brasil, a Bolívia nacionaliza o
gás e o petróleo. As mobiliza-
ções populares que, desde
2000, haviam gerado a força
política e ideológica que levou
ao triunfo de Evo Morales
como presidente do país, tive-
ram um forte tom de reivindi-
cação da soberania nacional.
Primeiro, da água, privatizada
por empresas francesas, que ti-
veram que se retirar. Depois, o
gás, exportado à Argentina e ao
Brasil a "preço solidário", quan-
do a grande maioria das cas-
sas dos bolivianos não tem
acesso ao gás. A essa reivindi-
cação se acrescentaram a ter-
ra, a folha de coca, como ele-
mentos da plataforma do MAS,
que se complementou com a
convocação de uma Assem-
bléia Constituinte que refunde
o Estado boliviano.

Os dois eixos centrais da
plataforma de Evo Morales fo-

ram a convocação da Assem-
bléia e a nacionalização dos
hidrocarburetos. As duas estão
sendo cumpridas à risca. A
eleição para a Assembléia
Constituinte está marcada para
2 de julho, depois de difíceis
negociações com as forças em-
presariais de Santa Cruz de la
Siera e de Tarija, para que par-
ticipassem da Assembléia, con-
cedendo a realização de um
plebiscito sobre a autonomia
regional, tema de interesse dos
empresários. A Assembléia co-
meçará a funcionar em agosto,
com um prazo de seis meses a
um ano para concluir a propos-
ta de nova Constituição, que
deverá ser submetida a refe-
rendo popular.

Mas esse tema ainda não
despertou o interesse direto do
povo boliviano, enquanto se
concentrou na forma de repre-
sentação eleitoral. Enquanto
que o tema da nacionalização
aparece como a reivindicação

central, que articula necessida-
des imediatas - instalação do
gás na casas das pessoas - com
a afirmação da soberania naci-
onal do país.

 Sabia-se que a medida da
nacionalização viria por decre-
to, que proporia empresas mis-
tas às empresas estrangeiras,
que não haveria expropriação,
mas nacionalização. As moda-
lidades concretas estão ainda
por ser definidas, caso a caso,
nos próximos seis meses.

A histeria da direita acredi-
ta, como diz um dos colunistas
que o Brasil "criou corvos que
lhe comem os olhos". Outras
afirmações impressionistas e
afoitas pretendem condenar ao
mesmo a política externa bra-
sileira e a da Petrobrás.

Não compreendem os no-
vos tempos que o continente
vive e como se o Brasil peca é
por timidez e não por iniciati-
vas excessivas pretensiosas.
Duas décadas de liberalismo

significaram não apenas a frus-
tração social de um modelo que
prometia tanto e acabou fican-
do na estabilidade monetária,
aumentando a desigualdade
social e a miséria. Significaram
também a renúncia do Estado
de promover políticas de ca-
ráter nacional e popular.

Quando elas voltam, atra-
vés de ideologias nacionalistas
e indigenistas, representam um
cenário ainda mais favorável à
integração regional. O Brasil
deve se colocar em dia com
essas tendências, retomando o
Mercosul - para que não fique
um consórcio comercial entre
o Brasil e a Argentina -, incor-
porando a Venezuela como
membro pleno, convocando o
Parlamento do Mercosul e pro-
jetando a construção de uma
moeda única, assim como ado-
tando a Telesul, a Petrosul e
avançando em outras iniciativas
afins.

A alternativa é a Alca, a de-

Evo Morales é um presiden-
te de palavra: fez o que disse
que ia fazer. E mais: fez o que
tinha de fazer e o que devia fa-
zer. Não está apenas naciona-
lizando (estatizando) o petró-
leo: está reconstruindo a auto-
estima coletiva dos bolivianos.
Evo Morales não merece críti-
cas nem ataques. Está entran-
do para a história como um
presidente que honra as pro-
messas que fez.

E dá uma certa náusea ou-
vir o vozerio na mídia dos que
pedem medidas drásticas con-
tra o governo (e o povo) da Bo-
lívia, a grita para que o gover-
no brasileiro aja “com frieza
empresarial”, para que defen-
da “os interesses nacionais”.
São as mesmas vozes que cla-
maram pela privatização de

cadente hegemonia imperial
norte-americana, que promo-
veu suas políticas nas duas úl-
timas décadas, fazendo do
continente a região mais instá-
vel e de maior resistência ao
neoliberalismo. A ampliação da
Alba, com a integração da Bo-
lívia, é um fato positivo. O que
o Brasil deve fazer é retomar o
Mercoul e a Comunidade Sul-
americana de Nações, com um
projeto mais amplo e
abrangente, que integre aos
outros países progressistas da
região, não apenas com uma
perspectiva econômica, mas
sobre tudo política, social e cul-
tural. Não ceder às pressões
conservadoras que buscam ex-
plorar sentimentos chauvinistas,
mas avançar ainda mais e de
forma mais decidida, no pro-
cesso de integração regional.

tudo neste país, inclusive da
Petrobrás. As mesmas que exi-
gem uma integração subalter-
na à pauta da globalização con-
servadora, ao império dos mer-
cados dominados por interes-
ses norte-americanos e euro-
peus. Quer dizer: contra índio
pobre a gente tem mesmo é que
endurecer. Agora, quando se
trata dos ricos do andar de
cima, a conversa muda de tom
e amacia.

O governo brasileiro tem
mesmo de atender os interes-
ses nacionais do Brasil. E es-
tes ficam do lado de uma solu-
ção negociada com o governo
boliviano, dentro das novas re-
gras estabelecidas soberana-
mente e de direito pelo novo
governo de uma nação que
acaba de ajustar contas com
sua própria história e de rea-
brir seu senso de futuro, coisa

que tinha perdido.
É do interesse nacional do

Brasil uma Bolívia soberana e
atenta aos interesses de seu
povo, que pare de nos remeter
imigrantes ilegais para ser mão
de obra barata e super-explo-
rada em São Paulo e outras ci-
dades brasileiras. E esta frase
nada tem a ver com qualquer
sentimento idiota de que “essa
gente” vem ocupar o “nosso”
espaço, tirar “nossos” empre-
gos, “poluir” nosso meio am-
biente com sua suposta “inferi-
oridade”. Tem a ver sim com a
luta contra a exploração desa-
brida do homem pelo homem,
com a luta pela igualdade, pela
soberania e auto-determinação
dos povos.

É do interesse nacional que
a Petrobrás permaneça na Bo-
lívia, garantindo, dentro das no-
vas regras e numa negociação

de partes soberanas, o abas-
tecimento de gás indispensável
ao Brasil e também indispen-
sável à Bolívia, pois este país
depende dessa compra pelo
seu vizinho e maior comprador.

É do interesse nacional atrair
uma Bolívia reerguida para um
eixo político e econômico
integrador e que hora põe em
pauta o gasoduto sul-america-
no. Isso fortalece a região, atrai
o Chile e demais países
andinos, pode fortalecer alter-
nativas para o Paraguai e pode
ajudar a conter os ímpetos do
governo uruguaio de abando-
nar o Mercosul e partir para
uma reintegração subordinada
a tratados de “livre” comércio
com os Estados Unidos.

A atitude do governo boli-
viano desloca o eixo da histó-
ria, empurrando-o mais para a
esquerda, ele que ficara sem-
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pre se inclinando para a direita
desde a queda do muro de
Berlim e do socialismo europeu
até essa presença de governos
mais populares (sempre acusa-
dos de populistas) na América
Latina. Mas nenhum desses
governos teve a ousadia agora
demonstrada por Morales.

Se conseguirem uma nego-
ciação adequada com o gover-
no boliviano, o governo brasi-
leiro e a Petrobrás entrarão
para a história – uma história
de que fez e faz parte a luta
pela fundação e manutenção da
própria Petrobrás como
patrimônio coletivo brasileiro.



A Central Única dos Trabalhadores
do Rio Grande do Sul (CUT-RS) elegeu
sua diretoria para o triênio 2006-2009 no
dia 7 de maio, pelos 494 delegados e de-
legadas presentes no 11° Congresso Es-
tadual da Central.

O novo presidente da CUT-RS é o
diretor de Administração do Sindicato
dos Trabalhadores em Administração
Escolar, Celso Woyciechowski. A pro-
fessora Rejane de Oliveira, do CPERS
Sindicato, foi reeleita vice-presidente.

joão de barro maio/2006 3antena

?
A Lei Áurea completou 118 anos. A

escravidão acabou mesmo?

SANTIAGO

? ?
Essa é a Proposta de Emenda Consti-

tucional, aprovada na Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara, que con-
voca uma Assembléia de Revisão Cons-
titucional com início em fevereiro de 2007
e duração de um ano.
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Telefone fixo

Gripe

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.

Reconhecimento oficial

O concurso ArteFenae Aquarela 2006
está com as inscrições abertas até o dia
19 de junho. O tema deste ano é Diver-
sidade e as inscrições podem ser feitas
através das páginas eletrônicas da Fenae
(www.fenae.com.br) e do programa
PAR (www.programapar.com.br).

Auxílio-alimentação

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

53 anos da APCEF

10 de junho de 2006
21h30min, Colônia A

(Av. Cel. Marcos, 627, Porto Alegre)
Pratos frios e quentes

RESERVE JÁ A SUA MESA!
51 3268 1611.

Nova diretoria

Aquarela

As centrais sindicais no Brasil fo-
ram formalmente reconhecidas pelo
governo federal, o que significa re-
presentação legal junto aos poderes
e instituições.

O reconhecimento legal foi atra-
vés de medida provisória assinada
pelo presidente da República no dia
8 de maio. Além disso, foi encami-
nhado ao Congresso Nacional a me-
dida provisória que cria Conselho
Nacional de Relações do Trabalho,
um espaço para o diálogo e a nego-
ciação entre trabalhadores, empresá-
rios e governo. A composição do
Conselho será paritária com cinco re-
presentantes de cada segmento. Um
avanço em relação ao que recomen-
da a Organização Internacional do
Trabalho, dois do governo, um dos
trabalhadores e um dos empregado-

res. A estrutura do Conselho será de
duas câmaras bipartites – uma de re-
presentantes dos empregadores e go-
verno e, outras, de empregados e
governo – que tratarão de assuntos
específicos das suas áreas de atua-
ção, e vão mediar e conciliar confli-
tos de representação sindical, quan-
do solicitado de comum acordo pe-
las entidades interessadas. Na ceri-
mônia de assinatura da medida, o
ministro do Trabalho, Luiz Marinho,
disse que está em estudo a eleição de
representantes dos servidores públi-
cos para compor os conselhos de em-
presas estatais.

O reconhecimento das centrais é
uma antiga reivindicação do movi-
mento sindical e é o resultado de ne-
gociações do Fórum Nacional do
Trabalho.

Até 31 de maio, os aposentados e pen-
sionistas devem formalizar acordo judi-
cial ou extrajudicial com a Caixa, visan-
do ao restabelecimento do auxílio-ali-
mentação. A medida, autorizada pelo
Conselho Diretor, atinge a todos os que
se aposentaram até 8 de fevereiro de
1995. Os valores serão pagos em duas
parcelas: uma cinco dias após a homolo-
gação do acordo em juízo e a outra de-
pois de 60 dias.
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Cinema Filmes especiais ...........................................11

A APCEF firmou convênio com duas
clínicas para vacinação contra a gripe.
O valor de cada aplicação é de R$ 30, com
pagamento direto para as empresas.
Clínica Vacine - Av. José de Alencar,
237 - Porto Alegre - fone: 3232 1651.
Mãe de Deus Center Vacinas - Av.
Soledade, 569 - Porto Alegre - fone: 3378
9802.

Um projeto de lei que está tramitando
na Comissão de Defesa do Consumidor
pretende acabar com a cobrança de assi-
natura básica em telefones fixos. Se apro-
vada a lei 5476/01, os usuários de telefonia
fixa irão pagar somente as ligações
efetuadas.

Uma campanha pela aprovação do pro-
jeto foi lançada no país. Para participar, o
consumidor deve ligar para o telefone 0800
619619, da Câmara dos Deputados, e fa-
lar que é favorável ao projeto que proíbe a
cobrança de assinatura básica.

A diretoria da APCEF definiu apoio
à chapa 1 nas eleições da Funcef.

Eleição Funcef
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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);
Luiz Claudio Fazenda (Passo Fundo); Luiz Roberto Portantiolo
(Sul); Maria de Fatima Saracol Vieira (Litoral Sul); Milton Fla-
vio dos Santos Otarão (Fronteira Sul); Nilson Roque 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).
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FUNCEF  - Os  participantes da Funcef terão oportunidade de participar do acontecimento mais
importante desde a criação da Fundação: a eleição para a Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo
e Fiscal é um feito histórico. A adminstração da Fundação sempre esteve nas mãos  de diretores indi-
cados pela patrocinadora, o que resultou, em alguns casos, em gestão conflituosa com os interesses dos
associados. O superávit da Fundação, por exemplo, nunca foi utilizado pelos participantes, mas apro-
priados integralmente pela patrocinadora, Caixa. Além disso, alguns investimentos são contestados
pelos associados, já que apresentaram resultados que poderiam ser melhores.

Por isso, a eleição assume esse caráter decisório. A partir de agora, a Fundação vai estar de fato
nas mãos dos seus associados, que poderão decidir o melhor caminho a seguir. O voto paritário na
Diretoria e Conselhos garante transparência e melhor controle.

Por reconhecer que a chapa 1 representa a transparência no presente e a segurança no futuro, a
Diretoria da APCEF aprovou seu apoio à chapa.

APCEF  - A Associação comemora 53 anos em ótima performance. A atuação forte em todos as
áreas garante reconhecimento nacional. Para garantir esse fortalecimento, a APCEF mantém uma
campanha permanente de associação, que neste período ainda oferece um brinde aos novos associados
e àqueles que indicarem novos colegas. Além disso, a APCEF está preparando sua participação nos
Jogos da Fenae através da realização dos Jogos de Integração que reúnem associados de todas as
Regionais. A integração dos associados é um dos maiores objetivos da APCEF.
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Esta edição do João de Barro fechou na

redação no dia 16 de maio de 2006.

A importância de votar
nas eleições da Funcef

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

Assesso D
Comunicação

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



N
o dia 20 de abril acon-
teceu a posse festiva
dos membros da Di-

retoria Executiva, Conselhos
Deliberativo e Fiscal da APCEF
para o período 2006-2009. A
confraternização no ginásio de
esportes da Colônia A contou
com a participação de associa-
dos, ativos e aposentados, repre-
sentantes de entidades sindicais
e associativas, da Caixa, parla-
mentares e lideranças políticas.
O Coral APCEF fez uma parti-
cipação especial cantando as
músicas O Som da Pessoa, de
Gilberto Gil, Piazito Carretei-
ro, de Luiz Menezes, e Te
Quiero, além dos hinos brasilei-
ro e rio-grandense.

A diretoria eleita é a 21º ges-
tão que assume a direção da
APCEF. A presidenta reeleita,
Célia Zingler, afirmou em seu
discurso de posse que o en-
frentamento dos desafios "faz
parte da vida de todos os asso-
ciados que buscam a constru-
ção de um país justo, fraterno e
solidário". Célia salientou ainda
que os empregados e associa-
dos precisam estar organizados
para defender a Caixa e obter
novas conquistas e que "a
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APCEF estará ao lado de seus
associados nessas lutas". O
vice-presidente, Marcelo Mari-
mon Gonçalves, lembrou a par-
ticipação de todos os segmen-
tos de associados na composi-
ção da chapa eleita e enfatizou

que a grande luta dos emprega-
dos e das entidades será a de-
fesa da Caixa. "Neste momen-
to de tantos ataques à institui-
ção é necessário estar atento e
defender a Caixa como um ban-
co público indispensável aos bra-

GESTÃO APCEF

O fortalecimento da Associação
A proposta da nova diretoria é propiciar aos associados momentos de lazer e cultura, sem esquecer as lutas pelos direitos.

Fotos Carlos Silva

sileiros", lembrou Marcelo. Os
dois diretores resssal-taram tam-
bém a importância da atuação
da APCEF nas áreas social, es-
portiva e cultural, e a disposição
de continuar realizando mais
eventos importantes para os as-

Diretores e conselheiros da nova gestão. A presidenta, Célia Zingler, e o vice-presidente, Marcelo Marimon.

Associados prestigiaram a posse. Coral fez apresentação especial.

sociados.
Nos dias 2 e 3 de junho, a

Diretoria realiza o primeiro se-
minário de planejamento estra-
tégico. E o Conselho Delibe-
rativo faz sua primeira reunião
no dia 10 de junho.

O
 grupo de trabalho Es-
tatuto da Funcef con-
cluiu a nova versão

do Estatuto. O documento foi
entregue em reunião do GT
tripartite nos dias 11 e 12 de a-
bril, em Brasília. Depois de a-
provado pelo Conselho Delibe-
rativo da Funcef, as propostas
de mudança seguem para apro-
vação pelo Conselho Delibera-
tivo da Funcef, que se reúne no
dia 22 deste mês, e pela Secre-
taria de Previdência Comple-
mentar (SPC).

A associada e conselheira da
APCEF Maria Regina Figueiró
faz parte do GT e destaca os
principais pontos do novo Esta-
tuto. Maria Regina também in-
tegra o Grupo Estratégico

APCEF, que se reúne semanal-
mente para debater sobre as
questões previdenciárias e do
Seguro Jurídico Previdenciário.

PRINCIPAIS AVANÇOS

Paridade na gestão

A partir da próxima eleição na
Funcef (25 a 31 de maio) , os
participantes terão poder deci-
sório na Diretoria Executiva e
Conselhos Deliberativo e Fiscal
da Fundação.
Comitês

Foi acordado a criação dos co-
mitês de ética, investimentos,
benefício e auditoria. Esses co-
mitês terão a representação de
membros de cada segmento: pa-
trocinadora, participantes e em-
pregados da Funcef. Cada re-

presentante fica por dois anos
no cargo, sem remuneração. A
função dos comitês é assesso-
rar a Diretoria Executiva e os
Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Voto de qualidade no

Conselho Deliberativo

Quando houver impasse em al-
guma questão, a Caixa só po-
derá utilizar o voto minerva após
debates em três sessões.
Plebiscito

Em caso de alteração de esta-
tuto ou alteração de planos de
benefícios, a decisão deve ser
submetida a um plebiscito entre
os participantes.
Audiência pública

O CD deverá realizar sessões
abertas aos participantes duran-
te o ano.

FUNCEF

Estatuto revisado

O
 1º Congresso da Con-
federação Nacional
dos Trabalhadores do

Ramo Financeiro (Contraf/
CUT), realizado nos dias 25 e
26 de abril, elegeu a primeira di-
retoria da entidade para o perío-
do 2006-2009. Vagner Freitas,
funcionário do Bradesco/SP, e
Milton Rezende, Banco do Bra-
sil/RJ, foram eleitos presidente
e vice-presidente, respectiva-
mente. Os empregados da Cai-
xa estão representados na se-
cretaria de Saúde por Plínio José
Pavão de Carvalho, de São Pau-
lo, e na secretaria de Políticas
Sociais por Maria Arlene
Montanari Leme, de São Pau-
lo. E na suplência por Emanuel
Souza de Jesus, da Bahia.

A nova Confederação foi

fundada em dia 26 de janeiro
deste ano, em Curitiba, e subs-
titui a Confederação Nacional
dos Bancários (CNB). A
Contraf está vinculada à Cen-
tral Única dos Trabalhadores
(CUT) e vai representar mais
de um milhão de trabalhadores.
O estatuto aprovado no Congres-
so estabelece que a Contraf
abrange todos os trabalhadores
em bancos comerciais, bancos de
investimentos, financeiros, cader-
netas de poupança, caixas eco-
nômicas, bancos múltiplos e coo-
perativas de crédito, como tam-
bém os trabalhadores em empre-
sas coligadas pertencentes ou con-
tratadas por grupo econômico
bancário ou financeiro.

O endereço eletrônico da en-
tidade é www.contrafcut.com.br.

BANCÁRIOS

Nova confederação



E
ntre os dias 25 e 31 de maio os participantes
da Funcef têm um compromisso muito im-
portante. Nesse período acontece a eleição

para os cargos na Diretoria Executiva, Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Fundação.

A eleição para a Diretoria Executiva traz uma con-
quista dos empregados: a gestão paritária na Funda-
ção. Pela primeira vez na história da Funcef, os parti-
cipantes vão poder decidir os rumos da sua Funda-
ção. Serão eleitos três membros para a Diretoria, os
outros três serão indicados pela patrocinadora. Os
participantes também vão eleger três representantes
para o Conselho Deliberativo – dois com mandato
de quatro anos e um de dois anos – e dois para o
Conselho Fiscal – um com mandato de quatro anos e
um de dois anos. Serão eleitos ainda os suplentes para
cada cargo.

A eleição, que será por chapa, começa às 9 horas

do dia 25 e será concluída às 18 horas do dia 31 de
maio. Os participantes ativos podem votar pelo
SISRH da Caixa. Já os assistidos, auto-patrocina-
dos, ativos da Funcef e outros participantes que não
acessam o sistema, vão receber uma senha para vo-
tar pela página eletrônica da Fundação
(www.funcef.com.br) ou pelo telefone 0800 701
0640. Estão aptos a votar os participantes inscritos
na Funcef até 31 de março deste ano.

Três chapas estão concorrendo ao pleito: chapa 1
– Movimento pela Funcef; chapa 2 – União pela
Funcef e chapa 3 – Em Defesa da Funcef. Em cada
uma delas, associados da APCEF estão inscritos em
algum cargo (confira as nominatas completas).

Cada uma das chapas enviou um texto ao João de
Barro expondo os motivos pelos quais está disputan-
do a eleição. Leia as propostas de cada chapa na
página 7.
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FUNCEF

Eleição é conquista histórica
Associados têm uma missão importante de 25 a 31 de maio: eleger seus representantes na Fundação.

Conselho Deliberativo

Membros efetivos com mandato de 4 anos

José Miguel Correia

Ag. Conde da Boa Vista/PE

Carlos Levino Vilanova

Aposentado/DF

Membro efetivo com mandato de 2 anos

Fabiana Cristina Meneguele Matheus

Ag. Vila Esperança/SP

Membros suplentes com mandato de 4 anos

Célia Margit Zingler

Ag. Santa Cruz do Sul/RS

Edgard Antonio Bastos Lima

Aposentado/SC

Membro suplente com mandato de 2 anos

Antonio Luiz Fermino

Ag. Zacarias/PR

Conselho Fiscal

Membro efetivo com mandato de 4 anos

Emanoel Souza de Jesus

Ag. Relógio São Pedro/BA

Membro efetivo com mandato de 2 anos

Olívio Gomes Vieira

Aposentado/RJ

Membro suplente com mandato de 4 anos

Isair Dalalzen

EN Florianópolis/SC

Membro suplente com mandato de 2 anos

Regina Maria da Costa Britto Pereira

Aposentada/GO

Diretoria Executiva

Carlos Alberto Caser

Diretoria de Controladoria/Funcef

Sérgio Francisco da Silva

Diretoria de Benefícios e Administração/Funcef

Antonio Braulio de Carvalho

SUFUS/MZ

Conselho Deliberativo

Membros efetivos com mandato de 4 anos

Paulo Roberto Carpenedo

Ag. Porto dos Casais/RS

Antonio Luis Moreira Andreatta

Ag. Jabaquara/SP

Membro efetivo com mandato de 2 anos

Laura Augusta Gatti Vitral

Aposentada/SP

Membros suplentes com mandato de 4 anos

Silvio do Lago Padilha

JURIR/BH

José Zani Carrascosa

Ag. Dourados/MS

Membro suplente com mandato de 2 anos

Renata Marotta

Aposentada/SP

Conselho Fiscal

Membro efetivo com mandato de 4 anos

Gilson Tavares Costa

AUDIR/Recife

Membro efetivo com mandato de 2 anos

Yona Dias Monteiro

Aposentada/RJ

Membro suplente com mandato de 4 anos

Ronaldo Ferreira dos Reis

GIDUR/Cuiabá

Membro suplente com mandato de 2 anos

Maria das Dores Magalhães Pacheco

Aposentada/CE

Diretoria Executiva

Jorge Cesar de Oliveira e Silva

Ag. 25 de Agosto/RJ

Josias Galeno Santiago de Oliveira

RERET Imbiribeira/PE

Rogério Antonio Vida Gomes

EN Divinópolis/MG

Conselho Deliberativo

Membros efetivos com mandato de 4 anos

Wilson Aparecido Ribeiro

GIFUS/SP

Luiz Carlos Vargas Leitão

Aposentado/RS

Membro efetivo com mandato de 2 anos

Moari Tosin

Ag. Praça da Alfândega/RS

Membros suplentes com mandato de 4 anos

José Carlos da Costa Cunha

Ag. Jóquei Clube/PI

Paulo Cézar Moraes de Lima

RERHI/BE-PA

Membro suplente com mandato de 2 anos

Paulo Roberto Guaragna

Aposentado/RS

Conselho Fiscal

Membro efetivo com mandato de 4 anos

Domingos José Damico

GENOA/MZ

Membro efetivo com mandato de 2 anos

Maria Parecida Resende de Souza

Aposentada/RJ

Membro suplente com mandato de 4 anos

Nélio Humberto Santos de Souza

Aposentado/DF

Membro suplente com mandato de 2 anos

Enock Bezerra Silva

GIDUR/SL-MA

Diretoria Executiva

Rita de Cássia de Souza

RERHI/RJ

Edinaldo Araújo da Silva

GIPRO/Natal-RN

Ronaldo de Sousa Brito Junior

Ag. Adilson Seabra/GO

Chapa 1

Movimento pela Funcef

Chapa 2

União pela Funcef

Chapa 3

Em Defesa da Funcef
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A questão que insistentemente está na mídia é
a questão dos Fundos de Pensão. As CPIs as tor-
naram muito expostas por diversas razões. Sem
dúvida, tivemos situações que visavam  meramen-
te questões políticas, onde muitos de seus mem-
bros procuravam somente visibilidade através da
mídia, principalmente a televisiva. A irrespon-
sabilidade era tamanha que para atender suas de-
mandas demagógicas-politico-eleitoreiras, não he-
sitavam em expor dados sigilosos, ignorando as
implicações que advém, quando de informações
inadequadamente tratadas a nível de mercado. São
valores significativos em aplicações, que a condi-
ção de estabilidade é premissa fundamental para
os negócios.

Esta situação criou suscetibilidades naqueles que
participam em Fundos de Pensão. O que se está a
perguntar é até onde esta questão está conscien-
te nos fundistas. Consciência que me refiro é estar
apto a discernir a realidade que estamos vivenciando
quando se trata da real situação do Fundo, de seus
macros números, de seus pontos fortes, seus pon-
tos fracos, enfim a percepção da dimensão deste
patrimônio do qual participamos desde a sua fun-
dação. O quantitativo em valores e em participan-
tes, é muito emblemático, impactando significati-
vamente no ranking dos fundos nacionais. O pode-
rio econômico/financeiro que detém, atrai olhares
de todas as espécies e o assédio se traduz em fato
inevitável.

Porquanto, mais e mais, deveremos nos preo-
cupar com o que nos pertence. É preocupação para
que efetivamente haja controles sobre o
controlador. O patrimônio da Funcef é em valores
superior ao PIB de muitos países. São 10 bilhões
de dólares, sob várias rubricas. Tenham em mente
este número. Nossa preocupação é blindarmos essa
estrutura para que tenhamos segurança necessá-
ria para garantirmos o presente dos nossos assisti-
dos e o futuros de nossos ativos. Recente e la-
mentavelmente, contatei pessoalmente com um
cliente onde seu progenitor é beneficiário da
AERUS. Este tipo de  situação nos faz refletir so-
bre o quão é importante a máxima de que as boas
administrações no passado, não significa que te-
nhamos a garantia de manutenção de boas ges-
tões futuras. O que se necessita é que  a gestão
deve  ser  constantemente avaliada. É condição
necessária. Nunca baixar a guarda. Lembra-me o
político que ao solicitar seu voto o faz argumentan-
do que o resto identifica-se com ele. Só que o res-
to é tudo. É por isso que queremos participar

Paulo Roberto Carpenedo
Candidato ao Conselho Deliberativo

CHAPA 3
EM DEFESA DA FUNCEF

A Chapa 3 - Em Defesa da Funcef é composta
por bancários que estão insatisfeitos com o rumo
que a Caixa vem tomando nos últimos anos e que
está levando à sua privatização. Isto nos levou a
formar esta chapa que tem o objetivo de lutar em
defesa da Funcef e, conseqüentemente, da Caixa,
e isto passa pela defesa do Replan.

Para defender o "novo" plano da Funcef, junta-
ram-se a Direção da Caixa, a Diretoria da Funcef,
os sindicatos da CUT, a Fenae e a maioria das
Apcefs. Todos dizendo que seria a melhor opção
para os participantes. A promessa de eliminação
do tempo mínimo de serviço, o pagamento de 10%
das reservas antecipadamente e a questão de que
todos podem pagar para receber a
complementação equivalente à complementação de
mercado, são atrativos que entusiasmam as pes-
soas que ouvem as palestras realizadas pelas enti-
dades acima. O que nenhum deles diz é porque a
transformação do Benefício Definido (BD - Replan)
em Contribuição Definida (CD - "Novo" plano/REB),
teve uma forte oposição do movimento sindical no
passado e hoje está sendo encarada como uma con-
quista.

A Chapa 3 pretende fazer a denúncia desse
conluio entre sindicalistas e a direção da Caixa/Go-
verno Federal para convencer a categoria a mudar
para o "novo" plano. A mudança de Benefício Defi-
nido (BD) para Contribuição Definida (CD) trará pre-
juízos aos trabalhadores, pois o risco no plano CD é
todo do associado e não da patrocinadora. Outra
questão importante é a desvinculação do pessoal
da ativa. Os reajustes do benefício aos aposenta-
dos e pensionistas não acompanham mais os salá-
rios da ativa, e a correção será através do INPC. Se
esse índice for manipulado no futuro pelos gover-
nos de plantão, o prejuízo não terá como ser resol-
vido e não haverá recuperação. E mais, se o teto
do INSS for reduzido, a complementação não au-
mentará, uma vez que não há mais vínculo salarial,
mas apenas correção da inflação.

A saída que a Chapa 3 aponta para os empre-
gados não é mudar de plano, mas melhorar o que
temos, através de mudanças estatutárias que cor-
rijam os problemas que o atual plano possui e con-
quistar o direito a que os novos concursados tam-
bém possam aderir ao Replan.

Por fim queremos destacar que para viabilizar
a privatização das estatais, o governo impõe o regi-
me de Contribuição Definida ("novo" plano) nos fun-
dos de pensão de seus funcionários. A aplicação
do plano CD é mais barato e seguro para as empre-
sas porque elas não têm nenhuma obrigação para
com o fundo de pensão. Com o Benéfico Definido
(Replan) os fundos passam a ser mais estáveis por-
que a empresa sabe que se não gerir com respon-
sabilidade, o fundo pode ter prejuízos com os quais
ela terá que arcar.

Assim, defender a manutenção do Replan é
defender a Funcef e a própria Caixa.

CHAPA 2
UNIÃO PELA FUNCEF

A primeira eleição na Funcef para o Conselho Deliberativo
e Conselho Fiscal realizou-se em abril de 2002 e foi decorrên-
cia da Lei Complementar nº 108/2001. Tal alteração na legis-
lação foi resultado da luta empreendida pelo movimento sin-
dical e associativo, em defesa dos direitos dos participantes
dos Fundos de Pensão que, até então, não tinham represen-
tação na administração das entidades de Previdência Com-
plementar.

A próxima eleição, contudo, inclui não só a eleição de
conselheiros, mas também a de diretores representantes
dos participantes. E, embora essa previsão não conste da
lei,  foi conquistada por negociação com a Patrocinadora e
integrará, como norma, o novo Estatuto, em fase de conclu-
são pelo grupo paritário que trata do assunto. Portanto, am-
pliamos nossa participação nos destinos da Funcef e tal
conquista aumenta nossa responsabilidade e necessidade
de conhecermos mais a nossa Fundação e nos qualificar-
mos para bem geri-la.

A Chapa 1 é composta por colegas que, além de sua
qualificação profissional, sempre estiveram à frente da luta
por participação e defesa dos interesses dos associados na
Funcef, como também da luta na defesa da Caixa, enquanto
banco público. Fizeram parte dos grupos paritários, conquis-
tados pela mobilização da categoria, e construíram as pro-
postas de solução para os problemas enfrentados pelo REG/
Replan, alternativas à "opção" REB, que desrespeitava direi-
tos, reduzia reservas na migração e privilegiava os interes-
ses da Patrocinadora. Participaram, ainda, da elaboração das
novas regras estatutárias, que garantem maior participação
e fiscalização na gestão da Funcef pelos associados.

Os planos REG/Replan apresentavam graves problemas
de redução de benefício, desde 1994, inclusive com ausên-
cia total de perspectiva de complementação para os salári-
os iguais ou inferiores à média dos valores pagos pelo INSS.
Aproveitando esse momento de fragilidade, a Caixa tentou
forçar uma migração ao REB. Porém, uma forte resistência
do movimento sindical e associativo culminou na conquista,
em 2003, de um grupo paritário para construir alternativas
negociadas para a questão. A proposta defendida pelos re-
presentantes dos participantes no GT foi discutida e aprova-
da no Conecef/02 e ratificada no Conecef/03. E, após mais
de dois anos da entrega do trabalho do grupo à Caixa e Funcef,
finalmente foi aprovada em todas as instâncias legais a pro-
posta de saldamento e novo plano, que brevemente será
aberta aos participantes para opção.

Os principais avanços contidos nessa proposta, em rela-
ção aos atuais planos e ao REB são: garantia dos direitos
acumulados nos planos de benefício definido até a data da
adesão; preservação do patrimônio do REG/Replan, ao im-
pedir a migração de reservas; evita-se os prejuízos contidos
no REB, mantendo as premissas atuariais de 1,5%, ao ano,
de crescimento salarial e o fator de capacidade 100; consi-
dera-se o último salário de contribuição como base de cálcu-
lo para apurar o benefício saldado; criação do Fundo de Re-
serva para Reajuste acima da inflação, mediante a utilização
de 50% da rentabilidade da Fundação para aumento dos
benefícios; atualização da reserva de poupança (contribui-
ção do participante) considerando os índices expurgados pelos
planos econômicos; resgate de 100% das reservas pesso-
ais para os associados com menos de 15 anos de contribui-
ção à Funcef; pagamento de abono de R$ 1.350 para todos
os aposentados do REG/Replan que aderirem ao saldamento;
Reajuste de 10,79% para o benefício saldado; dissociação
da suplementação Funcef do benefício do INSS e da política
salarial da Caixa; distribuição de 4% de reajuste para todos
os benefícios, utilizando parte da última rentabilidade da Fun-
dação.

Conheça todas as propostas da Chapa na página
www.movimentopelafuncef.com.br.

Celia Zingler - Candidata ao Conselho Deliberativo

CHAPA 1
MOVIMENTO PELA FUNCEF

Quando: das 9 horas do dia 25 às 18 horas do dia 31 de maio.
Quem pode votar: todos os participantes inscritos na Funcef até 31 de março de 2006.

Como votar: Participantes ativos – através do SISRH da Caixa.
Assistidos, auto-patrocinados, ativos da Funcef e outros participantes que não acessem

o sistema – na página eletrônica da Funcef ou pelo
telefone 0800 701 0640, através de uma senha.

ELEIÇÃO FUNCEF
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A
Caixa vem sendo
constantemente bom-
bardeada por denún-

cias que tentam denegrir a ima-
gem da instituição e de seus
empregados.

O cerco à Caixa vem por
todos os lados, como através dos
projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional. Dois pro-
jetos, um de autoria do deputa-
do Celso Russomano (PP/SP)
e outro da deputada Almerinda
de Carvalho (PMDB/RJ), pre-
vêem a perda da exclusividade
da Caixa na gestão de depósi-
tos judiciais e extrajudiciais fe-
derais. Já um projeto do depu-
tado Coriolano Sales (PFL-BA)
extingue o monopólio da Caixa
na área de penhores.

As ações refletem mais um
objetivo de quem já tentou
privatizar a Caixa e não conse-
guiu. Depois de anos de políti-
cas desastrosas para a empre-
sa e seus empregados, repre-
sentantes do neoliberalismo ain-
da mantém esperanças de aca-
bar de vez com a vocação de

banco social da Caixa.
A reação do movimento dos

empregados é de alertar à soci-
edade quanto aos perigos que
rondam a Caixa e que interes-
ses existem por trás de todas as
denúncias. A Fenae lançou em
março o manifesto O Brasil
precisa da Caixa, em defesa
da instituição. No manifesto, que
conta com a adesão de diver-
sas entidades e personalidades
públicas, é relembrado o cená-
rio caótico em que a empresa
enfrentava nos últimos anos de
política neoliberall: "um verda-

CAIXA

Alvo de ataques
O papel social da empresa está na mira dos defensores da privatização.

deiro processo de
desmonte e seus em-
pregados viviam um
período de incerteza,
de baixa auto-estima
e, para muitos, de
agravamento dos
problemas de saúde".

O movimento em
defesa da Caixa es-
palha-se por todo o
país. Vários atos já
foram realizados em
defesa do papel de

banco público que a Caixa deve
manter. No dia 22, será realiza-
do o Dia Nacional de Luta em
Defesa da Caixa e de seus Em-
pregados. Serão realizadas ati-
vidades em todo o país, lem-
brando a importância da Caixa
para a sociedade brasileira.

Para aderir a campanha, bas-
ta enviar um e-mail à
imprensa@fenae.org.br. Quem
participa do Orkut pode fazer
parte da comunidade O Brasil
precisa da Caixa. O endereço é
w w w . o r k u t . c o m /
community.aspx?cmm=12879818.

Flávio Paré
Ag. Uruguaiana

"A Caixa é uma extensão
governamental. A população,
em geral, precisa da Caixa,
não apenas porque é um ban-
co que paga os benefícios,
mas porque administra vários
benefícios indiretos, que as
pessoas nem percebem. Por
isso que tem essa grande im-
portância para os brasileiros.
"

Sandra Ravizzoni Onzi
Ag. 20 de Setembro -
Caxias do Sul

"A Caixa é fundamental no
fomento, nos programas so-
ciais. Nosso papel, nossa mis-
são é toda fundamentada para
o povo brasileiro. Hoje, o ban-
co comercial também é mui-
to forte, então em todos os
sentidos, a Caixa é essencial
para o Brasil. Temos que
defendê-la, porque, tenho
certeza, que outros bancos
não fariam o que a gente faz,
assumir tanta coisa, porque a
Caixa é múltipla."

ENTREVISTAS

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

Cesar Augusto Murari
Ag. Santiago

"Eu trabalho na área da ha-
bitação, do fomento, atendo
pessoas de baixa renda, e ve-
rifico o quanto a Caixa satis-
faz e realiza o sonho de mui-
tas pessoas que adquirem a
sua casa própria, ou fazem a
reforma, ou ainda aplicam o
fundo de garantia. Esse espa-
ço como banco social não
pode ser retirado da socieda-
de, porque é de muita valia.
Todas as pessoas que tiverem
interesse e se darem conta
de quanto é importante essa
participação da Caixa na soci-
edade, têm que juntar forças
para evitar que, como no pas-
sado, a Caixa seja desmante-
lada como banco social."

Carlos Cougo Oliveira
Ag. Bagé

"A Caixa se justifica como
um banco social, que propicia
às pessoas que têm menor
renda um serviço, que prova-
velmente os outros bancos se
fizessem seria com um custo

muito maior. Sem falar que a
Caixa está se modernizando
e começando a atuar em ou-
tras áreas que são de grande
importância para a sociedade
e ajudam a empresa a susten-
tar essa área social."

Marisa Zancan Godoy
Ag. Gravataí

"A Caixa é fundamental no
cuidado social do governo
com o país. É ela que alavan-
ca toda a questão habita-
cional. Nós tínhamos uma
grande defasagem habita-
cional no país que vêm sen-
do atendida pela Caixa. Eu tra-
balho com habitação desde
1994 e, quando comecei, nós
fazíamos apenas o manuten-
ção de contratos e hoje a ha-
bitação é o principal motor
de uma agência. Além da Cai-
xa absorver carteiras de ban-
cos privados. Houve uma
mudança radical. Além disso,
atende, ainda, o saneamento
e programas para prefeituras,
o Fundo de Garantia, as bol-
sa-família e bolsa-escola.

D
epois de muita crítica
e pressão por parte do
movimento sindical, a

Cobertura Previdenciária Esti-
mada (Copes) foi revogada pelo
Ministério da Previdência no iní-
cio deste mês. A alta programa-
da, como era chamada, previa o
afastamento do trabalhador para
tratamento de saúde com retor-
no ao trabalho previamente mar-
cado, o que retirava o poder do
médico de decidir quando seu pa-
ciente estaria apto a retomar suas
atividades normais. O trabalha-
dor voltava ao trabalho automa-
ticamente, sem passar por perí-
cia médica que atestasse a sua
recuperação. Se quisesse uma
nova avaliação, o trabalhador
era obrigado a entrar com um
pedido de reconsideração de li-
cença, cinco dias antes de fin-
dar o prazo da licença.

A partir de agora, o prazo
máximo de licença para a mai-
oria dos casos passa a ser de
um ano, dependendo unicamen-
te da avaliação do médico peri-
to. O tempo pode ser ampliado,
conforme a necessidade, sendo
que o pedido deve ser feito pelo
trabalhador a partir de 15 dias
antes do fim da licença de saú-
de ou de acidente de trabalho.
Se o perito não confirmar a ne-
cessidade de prolongar o prazo,
o trabalhador pode pedir nova
perícia. O pedido de reconsi-
deração poderá ser feito quan-
tas vezes o trabalhador julgar
necessário.

SAÚDE

Fim da alta
programada

Duas importantes eleições acontecem neste mês. A elei-

ção para representante da APCEF em todas as unidades da

Caixa no estado, nos dias 17 e 18, e para delegados sindi-

cais, entre os dias 22 e 31. Os dois cargos são essenciais

por serem a ligação entre os empregados nas unidades e a

APCEF e sindicatos de bancários. A atuação de represen-

tantes e delegados sindicais é importante para o fortaleci-

mento e mobilização de empregados nas reivindicações da

categoria.

A participação de todos os associados na votação garan-

te maior força e qualificação ao processo.

PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES

DOSSIÊ

A Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT) entre-
gou um dossiê ao secretário-exe-
cutivo do Ministério da Previdên-
cia, Carlos Eduardo Gabas, con-
tendo várias denúncias do mo-
vimento sindical contra o INSS.
O documento foi entregue em
reunião realizada no dia 5 deste
mês na sede do INSS em São
Paulo, com a presença do pre-
sidente do INSS, Valdir Moisés
Simão, e do Diretor de Benefí-
cios do Instituto, Benedito A-
dalberto Brunca.

No dossiê, são enumeradas
uma série de irregularidades
como a instituição da Cobertu-
ra Previdenciária Estimada
(Copes), o desrespeito ao nexo
causal, a negação de benefícios
a trabalhadores adoecidos gra-
vemente e a recusa da Comu-
nicação de Acidente de Traba-
lho (CAT) emitida por sindica-
tos de trabalhadores. As entida-
des também sugerem a re-
estruturação dos centros de re-
abilitação profissional, o treina-
mento para os novos peritos
com base em princípios éticos e
legais e punição aos peritos e
outros funcionários que desres-
peitem deliberadamente as leis
e normas internas.

O dossiê foi organizado com
base em documentos enviados
por entidades sindicais de todo
o país como os Sindicatos de
Bancários.
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MúsicaFenae

Melhor intérprete é da APCEF

O
 evento mais aguar-
dado pelos associa-
dos da Regional Ser-

ra da APCEF foi realizado no
dia 6 de maio, na sede campes-
tre de Forqueta, em Farroupilha.
O tradicional Costelão teve a
presença de mais de 200 pes-
soas.

A 7ª edição foi realizada em
homenagem ao Dia do Traba-
lhador. O coordenador da Regi-
onal Serra, Vladimir Bettiol, des-
taca o sucesso do evento junto
aos associados: "é o grande

O
 associado da APCEF
Angelino Rogério re-
presentou a Associa-

ção no 8º MúsicaFenae e vol-
tou com o prêmio de melhor in-
térprete pela canção Sinal de
Alerta. O festival foi realizado
em Salvador, Bahia, de 27 a 29
de abril. Angelino Rogério é
empregado na agência Cruz
Alta e defendeu a APCEF pela
sexta vez nos festivais de músi-
ca da Fenae. A presidenta da
Associação, Célia Zingler, e a
conselheira da APCEF e da
Fenae Maristela da Rocha esti-
veram presentes no evento.

Angelino Rogério se diz mui-
to feliz por ter sido escolhido o
melhor intérprete do festival e
trazer um prêmio para o esta-
do. "Em vinte anos de realiza-
ção do MúsicaFenae é a primei-
ra vez que este prêmio vem
para o Rio Grande do Sul e que-

ro dividir essa conquista com
todos meus colegas associados
da APCEF", disse Rogério.
"Que seja mais um estímulo a
todos colegas compositores e
músicos do estado."

Rogério salienta o profis-
sionalismo dos participantes do

8ª MúsicaFenae: "O nível musi-
cal foi excelente, e embora bas-
tante disputado, os participantes
do festival deram um show de
profissionalismo, mostrando o
potencial cultural dos emprega-
dos da Caixa e fazendo deste o
melhor festival já realizado pela

Fenae", salientou.
O primeiro lugar no 8º

MúsicaFenae foi a canção
Amor (a coisa), interpretada
pelo representante da Apcef
Goiás, Tião Sodré. A composi-
ção também foi escolhida como
melhor letra. Em segundo lugar
ficou a canção Dumê, interpre-
tada por João Nascimento Sou-
za, da Apcef Pernambuco. O
prêmio de melhor arranjo foi
para a Apcef Maranhão com a
composição Cassino, interpre-
tada por Benê Maia. Todos os
vencedores receberam como
prêmio um troféu em ferro
reciclado e pontos no Programa
PAR. As Apcefs também rece-
beram troféus.

O trabalho musical de
Angelino Rogério pode ser con-
ferido nas páginas eletrônicas
www.angelinorogerio.com.br ou
www.saladamistica.com.br.

Apresentação de Angelino Rogério no 8º MúsicaFenae.

evento da nossa Regional".
A presidenta da APCEF,

Célia Margit Zingler, e o diretor
de patrimônio, Paulo Ricardo
Belotto, o conselheiro da Regi-
onal Serra, Marcos Mazzutti de
Castro, representaram a Asso-
ciação. Além disso, o superin-
tendente do EN Caxias, Ruben
Valter Grams o presidente da
Fenag/RS, Paulo Roberto
Carpenedo, e o presidente da
Agecef/RS, Neivaldo Della
Giustina Carvalho também esti-
veram presentes.

O associado Angelino Rogério defendeu a Associação no festival.
Arquivo Pessoal

O segundo lugar no con-
curso ArteFenae Quadri-
nhos foi do dependente de
associado da APCEF Eduar-
do Conterno Getelina com
a obra Juquinha em apron-
tando mais uma. Eduardo
é filho da associada Beatriz
Regina Conterno Getelina,
da agência Frederico West-
phalen. Ele recebeu troféu
e a mãe, pontos no Progra-
ma PAR.

O ganhador do concur-
so pela comissão julgadora
e júri popular foi Adriano
Dias de Barros, com a his-
tória Super-Herói: Você?,
de Jacareí, SP. O terceiro
lugar ficou para Júlia
Beatriz Nunes dos Santos,
do Rio de Janeiro, com O
Sonho e a Realidade.

Os participantes do con-
curso vão receber troféus
mais pontos no Programa
PAR. Taciana Almeida Gar-
rido de Resende, de Belo
Horizonte, MG, com Cho-
rão, e Katiúscia Issa Sil-
vestri, de Porto União, SC,
com a obra Sou brasileiro
e não desisto QUASE nun-
ca! receberam menção
honrosa.

O concurso, voltado
para adolescentes de 12 a
18 anos dependentes de
empregados da Caixa, tinha
como objetivo narrar uma
história por meio de dese-
nhos dispostos em uma
série de quadros. As obras
podem ser vistas na pági-
na eletrônica da Fenae
(www.fenae.com.br)

No concurso ArteFenae
Desenho Infantil, no ano pas-
sado, foi premiado outro fi-
lho da associada Beatriz Re-
gina. André Conterno Gete-
lina ficou em segundo lugar
no júri oficial e recebeu o
prêmio do júri popular, na
categoria nascidos entre
1993 e 1994.

Prêmio em
Quadrinhos

REGIONAL SERRA

Evento aprovado

A aposentada da Caixa
de Santa Cruz do Sul Traudi
Ingrid Meurer ficou em se-
gundo lugar no concurso
ArteFenae Óleo e Acrílico
2005, pela obra Strombus
Canarium. Ela recebe tro-
féu e pontos no Programa
PAR.

O concurso foi realizado
no período de dezembro
de 2005 a fevereiro deste
ano. A obra vencedora foi
Patchwork, de Giovana
Mendes Lobo Mantovani,
de Jundiaí, São Paulo.

Óleo e
acrílico

APCEF

Associados lotaram a sede da Regional. Terças-feiras, 20h,
na Colônia A
Encontro do Núcleo de Cultura
Gaúcha da APCEF

Segundas e quartas-fei-
ras, 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

AGENDA APCEF
MAIO

20 - Passeio do Dia das Mães
no barco Cisne Branco
20 - Jogos de Integração Re-
gionais Missões e Grande
POA
27 - Jogos de Integração Re-
gional Centro
JUNHO

7 - Reunião de aposentados
10 - Jantar Baile de aniversá-
rio da APCEF
15, 16 e 17 - Etapa estadual
dos Jogos de Integração

AGOSTO

12 - Baile do Queijo e do Vi-
nho
19 a 26 - Jogos da Fenae em
Blumenau , Santa Catarina

Os aposentados pelo Plano
de Melhoria de Proventos

e Pensões (PMPP) finalmente
conseguiram uma solução para
um problema que dura mais de
dez anos. Os 1.652 assistidos do
PMPP, cujos benefícios são pa-
gos exclusivamente pelo INSS
serão incorporados à Funcef.

O anúncio da decisão pela
Caixa foi feito no dia 11 de maio.

A Funcef resolveu criar um Gru-
po de Trabalho para "garantir a
tranqüilidade do processo de
transferência dos assistidos para
a Funcef", conforme comunica-
do divulgado pela Fundação. O
grupo deverá apresentar até o
início de junho uma avaliação
sobre os aspectos jurídicos,
operacionais e previdenciários
para a transferência.

Solução para o PMPP
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COLUNA DOS
APOSENTADOS

Por um longo tempo

Mensagem aos
associados

Não apresses a chuva, ela
tem seu tempo de cair e saci-
ar a sede da terra.

Não apresses o pôr do sol,
ele tem seu tempo de anunci-
ar o anoitecer até seu último
raio de luz.

Não apresses a tua alegria,
ela tem seu tempo para apren-
der com a tua tristeza.

Não apresses a tua raiva,
ela tem seu tempo para diluir-
se nas águas mansas da tua
consciência.

Não apresses o outro, pois
ele tem seu tempo para flores-
cer aos olhos do Criador.

Não apresses a ti mesmo,
pois precisas de tempo para
sentir tua própria evolução.

VOCÊ SABIA...
Que a primeira menção ofi-

cial à criação das Caixas Eco-
nômicas no Brasil constou na
Lei dos Entraves?

Pois não restam dúvidas que
foi nessa Lei, redigida por Ân-
gelo Muniz da Silva, ministro da
Fazenda, que se encontra a se-
mente da Caixa, mesmo que,
para o seu surgimento ainda fos-
se necessária a publicação de
um novo decreto assinado so-
mente cinco meses depois.

Era a Lei nº 1.083, promul-
gada por D. Pedro II em 22 de
agosto de 1860 e foi instituída
para "combater os juros escor-
chantes e inapeláveis cobrados
pelos exploradores da miséria
alheia: os agiotas e casas de agi-
otagem do Rio de Janeiro e de
outras províncias do Império,
que aceitavam penhores e em-
prestavam dinheiro a credito."
(livro citado)

Carlos Alfredo Simch diz, em
seu livro Jubileu de Diamante da
Caixa Econômica Federal do rio
Grande do Sul que a Lei dos
Entraves nasceu para enfrentar
"a dissolvente subversão dos
costumes que vogavam entre os
pregões da Bolsa, violentando
as fronteiras da decência".

A Lei dos Entraves, além de
combater os agiotas e determi-
nar a criação da Caixa Econô-
mica, surgiu também para im-
pedir a emissão de títulos e di-
nheiro sem lastro, uma vez que,
a partir de então, todo o papel

lançado por um banco precisa-
ria ter o equivalente metálico
para garanti-lo.  No fundo, essa
lei visava a acabar com os ban-
co particulares que vinham emi-
tindo cada vez mais notas e tí-
tulos, provocando um surto
espe-culativo. Era uma lei a fa-
vor do monopólio bancário, con-
cedido a partir de então, ao Ban-
co do Brasil, pois freava a cria-
ção de novas sociedades anôni-
mas.

Os parágrafos 14 a 22 do
artigo 2º da Lei dos Entraves
previam a criação das Caixas
Econômicas do Império e, es-
pecificamente o parágrafo 14
determinava que as instituições
fossem "dirigidas e administra-
das gratuitamente por diretores
nomeados pelo governo" – es-
colhidos entre os mais destaca-
dos membros da elite financei-
ra da nação.

A Caixa Econômica da Cor-
te foi oficialmente implantada
pelo Decreto nº 2.723, de 12 de
janeiro de 1861 e a primeira ins-
tituição deste tipo foi fundada em
1765 em Brunswick, na Alema-
nha.

Reuniões prá lá, reuniões prá
cá, o conselho passou a reunir-
se na mansão do banqueiro An-
tonio José Alves Souto, na Rua
Direita, no Rio de Janeiro. Além
de ceder os aposentos de sua
residência para as reuniões do
conselho, foi o comendador
Alves Souto quem providenciou
a mobília da Câmara dos Depu-
tados, no prédio da Cadeia Ve-
lha, na Rua da Misericórdia,
onde, por falta de lugar mais
apropriado, a Caixa iniciaria suas
atividades.

Assim, numa sala empresta-
da a contragosto, por 16 longos
anos, com um início bastante
modesto na Rua Direita onde,
em 1861, se concentrava a vida
financeira da Corte, funcionou
a primeira agência da Caixa
Econômica.

Com 6 funcionários (um te-
soureiro, um guarda-livros, um
leiloeiro, um porteiro, um contí-
nuo e um servente) iniciou ofi-
cialmente suas operações a
Caixa Econômica da Corte, às
9 horas da manhã de uma se-
gunda-feira, 4 de novembro de
1861, 10 meses após a assina-
tura do Decreto nº 2.723.

Naquele primeiro dia 10 pes-
soas compareceram ao prédio

da Caixa, na Cadeia Velha, para
depositar suas economias, al-
guns em nome de seus filhos ou
netos – um hábito que ainda
hoje permanece – num total de
190 mil-réis.

O primeiro depositante foi o
Sr. Antonio Álvares Pereira
Coruja, professor e historiador
gaúcho, escritor e redator de li-
vros didáticos.

E assim, 145 anos depois,
estamos aqui pesquisando,
relembrando e contando aos
mais novos o que foi o início de
uma grande instituição.

Portanto, cabe a todos nós –
aposentados e ativos – continu-
armos a zelar e manter essas
histórias que são patrimônio do
povo brasileiro.

"Uma instituição não tem
cara e não tem alma. Tem His-
tória mas não tem histórias. Cara
e histórias têm as pessoas que
trabalham na Instituição." (Luiz
Fernando Veríssimo)
Bibliografia:
CAIXA - Uma História Brasileira
Eduardo Bueno - Nov. 2002.

As Pessoas Idosas
e a Solidão

Em artigo excelente, o psi-
quiatra Francis J. Braceland, um
nome nacional nos Estados Uni-
dos, diz que uma pessoa pode
estar no meio de uma multidão
e, no  entanto, estar só. E mes-
mo alguns homens famosos sen-
tiram o efeito da solidão. Inclu-
sive grandes políticos e lideres
de massa. O Dr. William Mayo,
por exemplo, dizia sentir-se às
vezes muito solitário, pois a sua
posição de diretor da grande clí-
nica não lhe permitia um conta-
to mais estreito e caloroso com
os médicos de lá. Não desejan-
do parecer parcial ou capaz de
ter favoritos, tratava a todos
com alguma distância e, em con-
seqüência, sentia-se solitário.

Tchaikowsky, o notável com-
positor russo, viveu sempre só,
numa casa isolada numa vila.
Sua solidão esta expressa em
musicas imortais. Os artistas,
em geral são solitários - pois sus-
citam no homem comum a in-
veja e incompreensão. E a soli-
dão é ainda mais acentuada pelo
fato de que são pessoas com
uma sensibilidade aguçada e,
portanto mais sujeitos à solidão.

As pessoas idosas, que já
perderam muitos amigos, quan-

do incapazes de fazer novas
amizades acabam fatalmente
solitárias.Principalmente quando
são um pouco egoístas e deixam
de  se interessar pelos parentes
mais novos e pelos vizinhos. As
pessoas idosas, sem trabalho
para fazer e sem interesse em
cultivar novas amizades, ficam
solitárias e começam a "inven-
tar" doenças para encher o tem-
po ou para chamar a atenção
dos outros. Em alguns casos,
procuram refúgio no álcool, o
que é desastroso, apressando a
morte.

É lamentável que um núme-
ro tão grande de velhos saudá-
veis, mas solitários, não sintam
prazer em ajudar os necessita-
dos, visitando asilos e fazendo
trabalhos para os desvalidos; e
aqueles que têm excelente situ-
ação financeira, não usando
suas disponibilidades para aju-
dar os que estão iniciando a vida,
sem qualquer apoio financeiro,
ou mesmo, moral.

É um conselho que damos
aos velhos que nos lêem: ajudem
os pobres, façam trabalhos para
asilos e creches, conversem
com seus vizinhos, cultivem
amizades. Vivam, enfim. Essa
é a melhor receita para manter
a mente sã e o corpo ativo, adi-
ando a morte e afastando as
doenças causadas pela solidão.

Assim, amigos aposentados
da Caixa – nós que fazemos par-
te da Agea – Grupo Solidarie-
dade, aqui está uma boa obser-
vação para que continuemos o
nosso trabalho, estendendo sem-
pre a mão ao próximo, e aos
nossos colegas.
Escrito pelo Dr. Walter C. Álvares
Clínica Mayo, Almanaque do Cor-
reio do Povo ano 1976
Manoel Alceri Tiberio
POA/RS 10-04-2006
Frase: "Aos homens, lhes pro-
varia como estão enganados ao
pensar que deixam de se apai-
xonar quando envelhecem, sem
saber que envelhecem quando
deixam de se apaixonar."

Hotéis Rishon

Localizado junto ao centro finan-
ceiro, cultural e artístico de Por-
to Alegre
Desconto de até 18% no bal-
cão, conforme tabela. Crianças
até 5 anos, no mesmo aparta-
mento dos pais, não pagam.
Chek-in a partir das 12 horas,
café da manhã incluso, gara-
gem opcional - R$ 15. Sala de
reuniões para 25 e 45 lugares,
desconto especial para grupos.
Rua Dr. Flores, 27, Porto Alegre
Central de Reservas
51 3228 1387; reservas@
h o t e i s r i s h o n . c o m . b r ,
www.hoteisrishon.com.br

Vinicius Torres Richter

APCEF Saúde

Dermatologia
Conforme tabela AMB/96
Rua Ramiro Barcelos, 1819, cj.
101 - Porto Alegre
fone 51 3330 3658

NOVOS CONVÊNIOS

APARTAMENTO

Vendo apartamento dois dor-
mitórios, sacada, prédio
excelente, salão de festas,
garagem coberta na av. Cel.
Massot, bairro Cristal, Porto
Alegre. Quitado. Valor: R$ 67
mil. Tratar com Sérgio 51 9969
3661.

APARTAMENTO

Vendo ótimo apartamento,
junto ao Praia de Belas, 2
dormitórios, dependência
completa, semi-mobiliado,
box escriturado, água quente,
piso laminado, prédio com
salão de festas, ajardinado,
com zelador. Valor: R$ 120 mil.
Tratar com Marlene, fones 51
3024 8026 e 9961 4395.

APARTAMENTO

Vendo ótimo apartamento, pró-
ximo à Av. Cel. Massot, bair-
ro Cristal/Camaquã, desocupa-
do, em ed. pequeno, seminovo
c/ 6 ap., baixo valor condomí-
nio, c/ elevador, 3 dorm., suí-
te, piso frio, living 3 amb., sa-
cada fechada c/ churrasq. c/
vista, orientação solar norte,
cozinha montada, água quen-
te, 2 garagens, portão eletrô-
nico. Aceito fin., FGTS, estu-
do outro imóvel e parcela-
mento direto. R$ 179 mil. Tra-
tar com Adair, fone 51 9945
0867.

BRIQUE

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, Porto
Alegre.
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.
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Os dez filmes que tu não vais ver!

CINEMA

Houve muita repercussão
com a saída do Casa Nova da
coluna Conversa de Casa.
Para terem uma idéia, dois
exemplos foram pinçados:

O associado Albino, da
Agência Cristo Redentor/RS,
cumprimentou-me pela estréia,
mas desconfia de minha identi-
dade; verificou que a maneira
que escrevo guarda impressio-

nuscrito na prisão-albergue, o
Casa Nova veio, pegou-os, pas-
sou uma guaribada por cima e

[canto do Klein]

nante semelhança com a de
meu antecessor. A explicação é
simples: quando aprontei o ma-

repassou à Carla, nossa edito-
ra. Resultado, enquanto o Casa
não vai para o Haïti (com tre-
ma, viu Casa Nova?), meu jeito
de escrever fica oculto pelo
estilinho daquele fulano.

O associado Musachio, da
GIRIS/PO, também me cumpri-
menta pela estréia, comenta a
semelhança de estilos (humpfh!)
e vai mais além, mostrando o alto
nível dos leitores deste jornal.
Ele corrige a informação dada
sobre a diretora Lina Wert-
müller: “O filme pela qual ela
fora indicada ao Oscar de dire-
ção foi ‘Pasqualino Sete Bele-
zas’ de 1976 e não ‘Mimi, o

Viram o que uma cadeia injusta faz com uma pessoa de bem?

Os filmes a seguir são uma
amostra do que a deficiente dis-
tribuição audiovisual de nosso
país impede de conhecermos.
Alguns desses filmes eu vi pela
Internet, outros no Uruguai.
Devem ser vistos pelos prêmi-
os de importância com o Oscar,
o Urso de Ouro de Berlim, o
Leão de Ouro de Veneza ou a
Palma de Ouro de Cannes. E
outros, pelo inusitado do tema
ou da linguagem utilizada.

Os Aristocratas (2005) –
Dirigido por Paul Provenza.
Documentário americano sobre
uma única piada contada entre
os cômicos desde os tempos do
Vaudeville. Simplesmente CEM
das melhores estrelas da comé-
dia contam a mesma piada suja
que marca o território de quem
é ou não é do ramo. Com Jason
Alexander, Hank Azaria, Drew
Carey, o grande George Carlin,
Billy Connolly, Tim Conway,
Andy Dick, a legendária Phillys
Diller, Whoppi Goldberg, Eric
Idle, Penn Jillette & Teller,
Richard Lewis, Bill Maher,
Howie Mandel, Michael
McKean, Larry Miller, Martin
Mull, Kevin Nealon, Trey
Parker, Kevin Pollack, Paul
Reiser, Don Rickles, Chris
Rock, Rita Rudner, Bob Saget,
Harry Shearer, Sarah Silverman,
Dick & Tom Smothers, Jon
Stewart, Matt Stone, Rip Taylor,
Larry Storch, Bruce Vilanch,
Robin Williams e o impassível
Steven Wright, entre outros.
EUA, 89 minutos.

Moro no Brasil (2002) –
Documentário dirigido pelo fin-
landês radicado no Brasil Mika
Kaurismäki. O diretor vai em

Metalúrgico’, como constou no
texto. Aliás, ela também foi
indicada pelo roteiro original,
além de Giancarlo Giannini
como ator e o de filme em lín-
gua estrangeira, representando
a Itália. Não levou nenhum”.
MAGNÍFICO! Só tenho a di-
zer que essa informação estava
no manuscrito, mas o Casa Sabe
Tudo se meteu a corrigir e deu
no que deu.

 Para dirimir quaisquer dúvi-
das, eis minha foto mais recen-
te, de Abril último. Assim, não
terão dúvidas da minha identi-
dade em relação ao Casagrande
ou coisa parecida.

busca das raízes da música bra-
sileira desde as tribos indígenas
no meio da Amazônia, passan-
do pelo Nordeste até chegar no
Rio de Janeiro. Os ritmos e
melodias começam nos cantos
indígenas, passam pelo frevo,
maracatu, samba-de-coco,
embolada, forró, samba e funk.
Com Walter Alfaiate, Seu Jor-
ge, Margareth Menezes, a Ve-
lha Guarda da Mangueira,
Tavares da Gaita, João do
Pífano, Silvério Pessoa,  Jacin-
to Silva, Mestre Salustiano, An-
tônio Nóbrega, Dona Zélia, Ivo
Meirelles, entre outros. Brasil,
105 minutos.

Battle Royale (2000) – Di-
rigido por Kinji Fukasaku, este
terror revela a dupla identidade
japonesa: de um lado a tradição
milenar; do outro, a moder-
nidade. O diretor representa a
crise japonesa dos anos 90, de
esgotamento de um modelo eco-
nômico como resultado do em-
bate entre a tradição e a moder-
nidade. Jovens estudantes que
desrespeitam a Autoridade são
mandados para uma ilha duran-
te um fim de semana com man-
timentos e armas. Se, na Segun-
da-feira pela manhã, houver
mais que um sobrevivente, a
polícia executará a todos. Co-
meça, portanto, uma autêntica
luta na selva pela sobrevivência.
Hobbes (“o homem é o lobo do
homem”) vem logo à cabeça.
As conseqüências, no entanto,
não tão controladas por um Es-
tado que está em crise interna
terminal. Japão, 122 minutos.

As Cinco Obstruções
(2003) – Dirigido por Jörgen
Leth. Documentário ou Ficção?

Não sei. Somente apreciei a
aposta entre o produtor Lars
Von Trier e seu antigo profes-
sor, o diretor Leth. A aposta con-
siste em refazer um dos primei-
ros filmes de Leth, o curta-
metragem “O Humano Perfei-
to” (1967), de cinco formas di-
ferentes, com restrições cada
vez mais difíceis, impostas pelo
sádico Trier e aceitas por Leth.
Trata-se de um duelo em que o
Discípulo Consagrado pretende
o reconhecimento de sua supe-
rioridade frente ao antigo Mes-
tre. Dinamarca, 90 minutos.

Cinemania (2002) - Docu-
mentário sobre cinéfilos. Em
Nova Iorque, é revelada a roti-
na diária de cinco cinéfilos: Jack
Angstreich, Eric Chadbourne,
Bill Heidbreder, Roberta Hill,
Harvey Schwartz. Eles VIVEM
em torno do ritual de assistir fil-
mes, mantendo uma média de 6
a 8 filmes POR DIA! ( Casa
Nova: desiste. Tu nunca vais
chegar lá, hahahahaha!) A pai-
xão, algumas vezes a inarti-
culação dessa paixão são
registradas por Ângela Chris-
tlieb e Stephen Kijak com pre-

cisão e respeito ao tema. Ale-
manha, 83 minutos.

Tsotsi (2005) – Filme ven-
cedor do Oscar 2006, batendo
favoritos como “Paradise Now”
e “Uma Mulher Contra Hitler”.
O diretor Gavin Hood agrade-
ceu emocionado o prêmio (re-
almente) inesperado ao seu
elenco na língua zulu. A história
acompanha por seis dias o coti-
diano de Tsotsi, o líder de uma
gangue de rua em Johan-
nesburgo. Com Presley Chwe-
neyagae no papel-título. África
do Sul, 94 minutos.

The Cross (2001) – Dirigi-
do por Lance Tracy, este curta-
metragem nos mostra a Paixão
de Cristo vista pelos olhos do
próprio Messias. Cristo nunca
aparece, mas está sempre pre-
sente. Para um país dito religio-
so como o nosso, parece-me
que estamos mais interessados
em importar polêmicas que não
são nossas do que apreciar o
Cinema. EUA, 22 minutos.

L’Enfant (2005) – Dirigido
pelos irmãos Dardenne, Jean-
Pierre e Luc, este filme conta a
história de Bruno e Sonia, um
jovem casal que vive na
marginalidade de Bruxelas, à
base de seguro social e roubos,
até que têm um filho, que pode
se tornar uma nova fonte de di-
nheiro. Vencedor da Palma de
Ouro de Melhor Filme do Festi-
val de Cannes de 2005. Bélgi-
ca, 100 minutos.

Sonho Tcheco (2004)  -
Documentário sobre dois estu-
dantes de cinema,Vít Klusák e
Filip Remunda, que resolvem

criar um falso Supermercado.
Todo o processo de criação da
realidade como nós a vemos
hoje em dia está ali: a propagan-
da, a mala direta, etc. Finalmen-
te, milhares de pessoas vão até
a fachada do Supermercado e
descobrem a pegadinha. O de-
talhe é que nas propagandas é
avisado que o Super é falso.
Ninguém acredita até serem
entrevistadas pela equipe de
documentaristas. Trata-se de
um Meta-documentário, onde
aparece tudo o que é necessá-
rio para registrar a Verdade. Um
documentário representa a rea-
lidade ou registra a realidade?
República Tcheca, 90 minutos.

Grbavica (2006) – Filme
vencedor do Festival de Berlim
deste ano. Este filme bósnio, di-
rigido pela estreante Jasmila
Zbanic, tem como tema os hor-
rores sofridos pelas mulheres
bósnias durante a guerra civil
dos anos 90. A história em si é
sobre Esma, uma mãe confron-
tada pelo passado em Sarajevo,
depois da guerra, cuja filha,
Sara, é fruto de um dos massivos
estupros organizados pelos
sérvios. Sara ignora sua origem
e pensa que é filha de um herói
bósnio morto em combate. A
realidade da vida não deixará
esse passado enterrado por mui-
to tempo. Bósnia, 90 minutos.

Pois é, com isso terminamos,
(sem interferências, viu,
MesaCasa!), mais uma colu-
na no nosso cantinho.
Elogios e reclamações, man-
dem para rp@apcefrs.com.br.
Obrigado a todos os leitores.
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JOGOS REGIONAIS

Um show de integração
Regionais preparam suas equipes para a final dos Jogos de Integração em junho.

O
s Jogos de
Integração 2006 es-
tão empolgando

atletas e torcida. Os Jogos são
preparatórios para os Jogos da
Fenae. A fase regional está sen-
do realizada pelas Regionais da
APCEF. A final estadual acon-
tece de 15 a 18 de junho, em
Porto Alegre.

No dia 1º de maio, as Re-
gionais Sul e Passo Fundo re-
alizaram a etapa regional dos
Jogos de Integração.

No dia 13, a Regional Por-
to Alegre realizou a primeira
etapa dos Jogos de Integração

na modalidade futebol soçaite
masculino. No dia 20 vão
acontecer as semifinais e a fi-
nal. As equipes Mon't Serrat e
BomFim fazem a semifinal às 9
horas, logo após Juca Batista
e Alvorada se enfrentam pela
disputa da segunda vaga na fi-
nal. Os jogos acontecem no
campo da Colônia B, em Por-
to Alegre. As equipes Mon't
Serrat, Alvorada, Juca Batista,
BomFim, Cavalhada, Menino
Deus, Voluntários, Misto,
Gimat, Recoc/Odomo e
APCEF participaram dos jo-
gos no dia 13.

A
APCEF participa do
Campeonato Bancário
de Futebol de Campo,

representando a Caixa. O tor-
neio iniciou no dia 6 de maio e
tem a final prevista para o dia 3
de junho. Além da APCEF, par-
ticipam do Campeonato Banri-
sul, Bradesco, Itaú, HSBC e
Santander. A Associação é uma
das equipes classificadas para
a semifinal que acontece no dia

CAMPEONATO BANCÁRIO

APCEF é destaque
27, no Centro Social do Banrisul,
a partir das 13 horas. O Cam-
peonato é uma promoção do
Sindicato dos Bancários de Por-
to Alegre e do Centro Gaúcho
de Desportos Bancários.

A equipe da APCEF que dis-
puta o Campeonato Bancário
está renovada com a participa-
ção de atletas que nunca havi-
am participado de atividades es-
portivas da Associação.

No dia 20 será disputada a
modalidade de futsal da Regi-
onal Porto Alegre, no ginásio
da Colônia A e a Regional Mis-
sões realiza a sua etapa na
modalidade futebol soçaite, na
sede de Santa Rosa. Já a Re-
gional Centro fará a sua etapa
nos Jogos de Integração em
Itaara no dia 27 deste mês.

Os treinos na modalidade
voleibol feminino e masculino
iniciaram no dia 13, nas outras
modalidades os treinos serão
realizados após as etapas Re-
gionais.

Os Jogos da Fenae acon-
tecem de 19 a 26 de agosto,
em Blumenau, Santa Catarina.
Até 30 de junho, as Apcefs
devem informar a equipe que
disputará a competição. Os
empregados que desejarem
participar devem estar associ-
ados à APCEF até o dia 31 de
maio.

Equipes BomFim e Juca Batista.

Equipes Mon't Serrat e APCEF Equipes Alvorada e Gimat.

AGENDE-SE

Final estadual dos
Jogos de Integração
15 a 18 de junho, em Porto
Alegre

Fotos Carlos Silva

Equipe APCEF na disputa do Campeonato Bancário de Futebol.

A
APCEF quer am-
pliar seu quadro
associativo. Para

isso, lançou a campanha Faça
Parte do Nosso Time. Até o
final de junho, novos associa-
dos podem se cadastrar e par-
ticipar desse grande time que
é a APCEF, além de ganhar
um brinde exclusivo da Asso-
ciação.

Quem se associar ou indi-
car novo associado ganha uma
camiseta com as cores do Bra-
sil e a frase Sou do Time da
APCEF-RS. A camiseta pode-
rá ser usada também para tor-
cer pela seleção brasileira em
busca do hexacampeonato
mundial de futebol.

FAÇA PARTE DESSE TIME

APCEF

ATLETAS -  Para desco-
brir novos talentos na área es-
portiva, a APCEF criou um ca-
dastro para os associados  ou
dependentes que praticam ati-
vidades esportivas ou queiram
participar dos eventos realizados
pela Associação. O formulário

pode ser acessado na página
eletrônica da Associação
www.apcefrs.com.br. Dessa
forma, sempre que a Associa-
ção realizar ou participar de al-
gum evento esportivo os asso-
ciados serão informados e po-
derão participar.


