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REFORMA NA PREVIDÊNCIA

Uma questão polêmica
João de Barro - Qual a

sua opinião sobre o Déficit

na Previdência?
Daisson Portanova -

Quando o governo fala em défi-
cit da "previdência social" o faz
pois somente leva em conta a "re-
ceita previdenciária líquida", sen-
do esta a contribuição dos em-
pregados e empregadores. Como
exemplo, tomamos o documento
lançado pela Anfip (Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da
Previdência Social) em 2006, so-
bre "Análise da Seguridade Soci-
al em 2005", quando a receita
previdenciária líquida foi de R$
108.434.000 (cento e oito bilhões
quatrocentos e trinta e quatro mi-
lhões de reais) e é comparada
com as despesas com benefícios
previdenciários, que no mesmo
ano foi de R$ 146.839.700 (cen-
to e quarenta e seis bilhões oito-
centos e trinta e nove milhões e
setecentos mil reais.) Estes pa-
gamentos envolvem R$ 119 bi-
lhões de benefícios urbanos e R$
27 bilhões de benefícios rurais.
Sob este argumento podemos dizer
que a previdência - analisando só
as contribuições dos empregados e
empregadores - seria deficitária. En-
tretanto, como a Constituição de
1988 ampliou a forma de participa-
ção do custeio, este destinado para
a Seguridade Social, que envolve
Previdência, Assistência e Saúde, é
impossível falar em déficit da previ-
dência sem olhar todo o sistema de
Seguridade.

Destaque-se, ainda, que não
está computado o custo com a
máquina administrativa financia-
do pela União. Por isso não há
identificação da contribuição da
União para a Previdência Social.
Tomando todas as contribuições
para a Seguridade, além da receita
previdenciária líquida, temos Cofins
(R$ 86.855 bilhões), CPMF (R$
29.001  bilhões), CSLL (R$ 25.048
bilhões), PIS/Pasep (R$ 21.282 bi-
lhões), concurso e prognósticos (R$
1.564 bilhão) e contribuição para cor-
reção FGTS (R$ 2.884 bilhões),
somam-se ainda recursos próprios
(R$ 1.882 bilhão) e contrapartida de
Encargos Previdenciários da União
(R$ 1.052 bilhão), totalizando uma
arrecadação de 278.104 bilhões,
enquanto que os custos ou des-
pesas com benefícios previden-
ciários, assistenciais, benefícios

mantidos pelo Ministério do  De-
senvolvimento Social e Combate
à Fome, importa numa despesa
de R$ 221.222 bilhões, para o ano
de 2005, portanto, na Seguridade
Social há um superávit de
56.882,4 bilhões. Desta forma,
não há como se falar em déficit
previdenciário, sem analisar o fi-
nanciamento da Seguridade Social,
cuja  parcela das contribuições so-
ciais devem ser destinadas à Previ-
dência Social. Desta forma, não há
déficit no sistema constitucional de
Seguridade Social.

JB - O que o senhor pen-

sa sobre a proposta de al-

teração da idade mínima

para a aposentadoria e do

aumento do tempo de con-

tribuição, apresentada por

representantes do Ipea?

Portanova - Não há como
se analisar a imposição de idade
mínima no Brasil sem examinar
as diferenças sociais, econômicas
e regionais. Há poucos dias, hou-
ve denúncia sobre as condições
de trabalhadores em canaviais,
que hoje estão sujeitos a condi-
ções inferiores ao período do
escravagismo. Lembremo-nos
que estes trabalhadores são em-
pregados rurais, devendo ter
contratação via CTPS, registra-
da, com remuneração mínima,
mas mesmo assim estão, na ver-

dade em regime escravagista. En-
quanto estas diferenças sociais
estiverem presentes no país, é im-
possível se falar em idade míni-
ma. Ao mesmo tempo, se anali-
sarmos alguns setores urbanos, há
um aprimoramento da relação de
emprego que leva,    muitas ve-
zes à necessidade de uma impo-
sição de idade mínima. É impor-
tante destacar que, no caso de se
estabelecer uma idade mínima, te-
ríamos de ver revogado, por
exemplo, o Fator Previdenciário,
que reduz substancialmente o
valor dos benefícios. Também de-
veríamos fazer uma norma de
transição para fixar a idade míni-
ma, sendo que, ao conjugá-la com
tempo mínimo de contribuição, a
soma das duas (idade e contribui-
ção) deverá garantir uma renda
igual a 100% do salário-de-bene-
fício. O exemplo dado é que o ho-
mem com 35 anos de trabalho e
55 de idade, recebesse, no início
da reforma 100%, e para cada
ano ou dois anos que passe, au-
mente  a exigência de um ano na
idade até que se chegue à idade
de 60 anos, em cinco ou oito anos,
sempre garantindo uma aposen-
tadoria de 100% deste salário-de-
benefício.

JB - A limitação no valor

das pensões para 80% do

benefício é um crédito justo?

Portanova - No sistema
brasileiro a pensão é gerada aos
dependentes, alguns tem sua de-
pendência presumida, como a
esposa, o filho menor, o cônjuge,
companheiro hetero ou homoafe-
tivo. O percentual a ser deferido
para o dependente, em determi-
nada circunstância não é o mais
importante, mas sim a condição
deste dependente. A pensão deve
proteger a família, especialmente
quem efetivamente necessite.
Outro aspecto que devemos ve-
rificar é o papel da mulher no
mercado de trabalho, pois não ra-
ramente é ela quem mantém a
casa, invertendo o pólo de produ-
ção e remuneração familiar. A
meu ver, quando se tratar de pen-
são a ser paga para o menor, não
pode ser inferior a 100%, pois é
obrigação da sociedade manter
as condições econômicas dele,
inclusive para garantir manuten-
ção do menor na escola. Para o
filho inválido, ou outros dependen-
tes que não tenham condições de
subsistência, não deveria haver
modificações. Já no tocante ao
fato concreto de inexistir depen-
dência econômica, ou se o depen-
dente possuir capacidade laboral,
seria interessante que a legislação
estabelecesse um  critério subjeti-
vo, mas justo, para deferir benefício
temporário, inclusive quanto a de-
pendência possa surgir posterior-
mente, como no caso de invalidez
ou desemprego involuntário.

JB - Qual sua avaliação

sobre a vinculação do piso

previdenciário com o valor

do salário mínimo?

Portanova - A evolução so-
cial brasileira estabeleceu algu-
mas diretrizes desta igualdade.
Uma das conquistas principais em
1988 foi a de garantir a todo e
qualquer trabalhador, pensionista,
aposentados, inválidos, o valor
igual a de um salário mínimo. Te-
mos claro que o salário mínimo
não é o valor ideal para a real
subsistência de uma família mé-
dia, de quatro membros. No caso
do regime previdenciário, e aí te-
mos de destacar a diferença da
previdência e assistência social,
há um processo contributivo que
impede o trabalhador de contri-
buir menos do que um salário mí-
nimo. Há princípios que garantem

esta condição retributiva, seja pela
contrapartida a fonte de custeio,
ou seja, se você contribui sobre o
mínimo do salário mínimo, impos-
sível negar retribuição mínima
neste patamar. Outro aspecto é
o princípio da preservação do
valor real. Hoje, tal garantia como
mínima é a da retribuição sobre o
salário mínimo, ofenderia, também,
a irredutibilidade dos vencimentos.
A meu ver, não há como desvincular
o benefício previden-ciário de um
salário mínimo. Já o benefício
assistencial, pode ter outra regra, mas
não deveria ser desvinculado do mí-
nimo, sob pena de criar uma cida-
dania de segunda categoria.

JB - Quais as propostas

que os trabalhadores deve-

riam apresentar junto ao

Fórum da Previdência?

Portanova - Vou pontuá-las,
sem adentrar ao debate específi-
co: a) revogação do fator
previdenciário; b) normatizar a
conversão de tempo especial em
comum, para fins de gerar a apo-
sentadoria por tempo de contri-
buição; c) não haver idade míni-
ma para aposentadorias especi-
ais; d) restabelecimento do Con-
selho Nacional de Seguridade So-
cial, com poder deliberativo; e) re-
vogação da DRU (Desvincu-
lação de Receitas da União) para
as contribuições sociais; f) garan-
tia do mínimo de um salário míni-
mo para os benefícios previden-
ciários e assistenciais; g)
majoração do teto máximo de
benefício previdenciário em R$
3.800,00 (10 salários mínimos),
como já feito nas Emendas Cons-
titucionais 20 e 41; h) revogação
da alta programada para benefí-
cios por doença, pois é inconsti-
tucional; i) restabelecimento do
cálculo das aposentadorias pela mé-
dia dos últimos 36 meses; j) criação
do fundo relativo às contribuições
sociais, para financiamentos sociais;
k) criação de fundo de financiamen-
to habitacional, com juros baixos, em
condomínios para idoso;  l) criação
de farmácias populares, vincula-
das às entidades representativas
de trabalhadores, idosos, aposen-
tados e pensionistas, para forne-
cimento de medicamento de uso
continuado; m) recuperação do
valor real dos benefícios, equipa-
rando-os em salários mínimos.

Para o advogado Daisson Portanova, especia-

lista em Direito Previdenciário, é impossível se

falar em idade mínima para aposentadoria no

Brasil, sem analisar as diferenças sociais, eco-

nômicas e regionais. Portanova é ex-conselhei-

ro Seccional da OAB/RS  e professor convida-

do do curso de pós-graduação em Direito Em-

presarial na PUC/RS. O advogado também fala

sobre o que pensa sobre o déficit na Previdência.
Divulgação
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www.apcefrs.com.br
Página da Associação do Pesso-

al da Caixa Econômica Federal. In-
formações e uma série de serviços à dis-
posição dos  associados.

www.feebrs.org.br
Página da Federação
dos Bancários do RS.

www.contrafcut.com.br
Página  da Confederação Nacional dos

Trabalhadores do Ramo Financeiro.

www.fenae.org.br
Página da Federação Nacional
dos Empregados da Caixa.

Página do Sindicato dos Bancários
de Porto Alegre.

www.sindbancarios.org.br

www.funcef.com.br
Página da Fundação dos
Economiários Federais.

www.moradiaecidadania.org.br
Página da ONG Moradia e Cidadania dos
Empregados da Caixa.
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Direitos iguais
A Previ - Caixa de Presidência dos

Funcionários do Banco do Brasil - con-
cedeu complemento de pensão por mor-
te para companheiro do mesmo sexo. A
decisão inédita na Previ, procura enqua-
drar-se no novo regulamento dos planos
de benefícios e nas decisões do INSS.
Na Funcef, já aconteceram casos seme-
lhantes.

Esse foi o lucro recorde registrado
pela Caixa no primeiro trimestre deste
ano. Um aumento de 11,2% em relação
ao mesmo período de 2006, quando o lu-
cro foi de R$ 699,6 milhões.

R$ 776,6 milhões ?
Ei, você aí parado, não vai ajudar a de-

fender o Banrisul e o Banco do Brasil?

? ?

Notebook popular
O governo federal anuncia um progra-

ma de incentivo à venda de laptops. A idéia
é popularizar o acesso às novas tecnologias,
através de juros abaixo do cobrado pelo
varejo. As linhas de crédito serão ofereci-
das pela Caixa, Banco do Brasil e por lo-
jas credenciadas no BNDES. Entre as
exigências para obter a linha de crédito é o
uso do sistema operacional Linux, um
software livre e principal concorrente do
Windows, da Microsoft.

O Banrisul é nosso!

No governo de Antonio Britto,
por pouco o Banrisul não teve o
mesmo destino da CRT e de parte da
CEEE: a privatização. É ponto pa-
cífico que se Britto tivesse sido
reeleito, hoje o Banrisul seria um
banco privado.

Mas felizmente veio um governo
comprometido com o patrimônio pú-
blico que saneou o banco e o trans-
formou num dos orgulhos do povo
gaúcho. Agora, o governo Yeda
Crusius volta a ameaçar o Banrisul.
Vários movimentos foram realizados
pelo já chamado "Novo jeito de
privatizar" do governo estadual.
Venda de ações do Banco, uso dos
recursos para cobrir rombo do go-
verno, divulgação de lucro recorde,
mudança do estatuto social do ban-
co, como a distribuição de dividen-
dos, de semestral para trimestral,
tornando o Banrisul mais atrativo
para investidores privados. Ao mes-
mo tempo, o vice-governador Paulo

No final de semana de 25 a 27 de maio, a APCEF/RS promove um belo
passeio aos associados. O destino são as águas revigorantes do Complexo

Hidromineral Caldas de Prata. A uma temperatura média de 41ºC, a água do local
possui excelentes propriedades medicinais e terapêuticas. O complexo fica em
Nova Prata, município da Serra Gaúcha, que oferece muitas atrações turísticas.
As inscrições estão abertas até o dia 24, véspera da viagem. O valor por pessoa
é de R$ 180 (2 x R$ 90). O investimento inclui transporte (ida e volta) em ônibus,

duas diárias no Hotel Coroados, café da manhã, dois almoços, um jantar e
também a entrada ao Complexo Hidrotermal Caldas da Prata. Increva-se no setor

de eventos da APCEF, fone: 51 3268 1611, e-mail eventos@apcefrs.com.br.
Mais informações na página eletrônica www.apcefrs.com.br.

Revigore-se em Caldas de Prata

Feijó lançou sérias suspeitas sobre
a administração do presidente do
banco, Fernando Lemos.

Diante de tudo isso, os bancá-
rios e os gaúchos não podem fi-
car  parados .  Já  fo i  lançado o
Comitê em Defesa do Banrisul, no
dia 21 de abril, em Porto Alegre.
E já está acontecendo a criação
de comitês por todo o estado, que
são coordenados pela Federação
dos Bancários do RS e por sindi-
ca tos  f i l iados .  Também fo i
lançada,  no  d ia  15  de  maio ,  a
Frente Parlamentar em Defesa do
Banrisul, composto por deputados
do PT, PSB, PCdoB e PDT.

O Banrisul foi criado em 1928.
Depois de muitos revezes, o banco
é hoje auto-sustentável, rentável e
apresenta excelente desempenho
econômico-financeiro. Não exis-
tem mot ivos  para  pr iva t i zar  o
Banrisul. Só os da governadora.
O povo gaúcho não vai deixar!

Software Livre
O Brasil já é apontado como a princi-

pal nação pró-software livre do mundo.
É uma questão de ir contra os monopóli-
os intelectuais. E também uma questão
de economia. Só a Caixa Econômica Fe-
deral e o Banco do Brasil já economiza-
ram mais de R$ 100 milhões com a ado-
ção de tecnologia livre. Com informa-
ções da agência Carta Maior:
www.cartamaior.com.br.

Era dos limites
"Começou a era dos li-
mites. O homem, neste
momento, precisa rever
a história da competição.

Nos acostumamos que é a competição que
nos impulsiona para frente, agora temos
que aprender que cooperação e solidarie-
dade é que vão nos empurrar para o futu-
ro". Ministra Marina Silva, do Meio Ambi-
ente, sobre o fenômeno das mudanças cli-
máticas, durante audiência pública na Câ-
mara Federal, dia 26 de abril.

Vida
O governo brasileiro acerta ao que-

brar as patentes dos medicamentos que
combatem a Aids. Os interesses das
multinacionais farmacêuticas não po-
dem jamais se sobrepor ao direito à
saúde dos povos.

Banco do Brasil
A direção do Banco do Brasil anun-

ciou no dia 7 de maio um pacote de
reestruturação que prevê demissões, fe-
chamento de unidades e terceirização de
serviços. Manifestações e assembléias
devem ser realizadas em todo o país pe-
dindo a suspensão do pacote.
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Esta edição do João de Barro fechou na

redação no dia 15 de maio de 2007.
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Seguro de Vida é um assunto sério. Na

hora de fazer sua escolha, procure 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 defen-

de 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 telefone 51 3025 1313 ou pelo e-

mail vidaapcef@apcefrs.com.br.

MAIS SEGURO PORQUE
ESTÁ AO SEU LADO

A APCEF oferece aos seus associados asses-

soria jurídica em diferentes áreas, através de dois

escritórios de advocacia. Além disso, os associa-

dos podem marcar horário nos plantões sema-

nais. Para atendimento, é necessário agendar ho-

rário na Associação pelo telefone 51 3268 1611.

Direito Social
Defesa Administrativa,

Seguro Jurídico,

Previdência

51 3227 5598

assejur@apcefrs.com.br

Plantão: sextas-feiras, à tarde

Advocacia Fagundes,

Meyer, Schneider
Ações Trabalhistas,

Tíquetes e

Cesta-Alimentação

aposentados

51 3595 4775

Plantão: Quintas-feiras,

das 16 às 18 horas

ASSESSORIA
JURÍDICA

AÇÕES - As reivindicações dos empregados da
Caixa, em atividade ou não, são reivindicações
assumidas pela Associação também. Por isso, nos
causa indignação a tentativa oportunista da Cai-
xa em restringir direitos dos trabalhadores para
estancar o passivo. Ao invés de enfrentar o pro-
blema, a direção da empresa opta por medidas de
boicote. Impede as inscrições de seus empregados
que tenham ajuizado reclamações trabalhistas e
desejam concorrer a processos seletivos internos.
Interpeta, através de uma circular interna, como
retratação a busca pelo reconhecimento da jorna-
da legal perante o poder judiciário. Escolha erra-
da em tempos de democracia. Por temer perder a
maioria das ações, a Caixa vem desde 2006 ten-
tando estancar o passivo trabalhista de forma
equivocada. Não faz perseguição direta,  como na
época do governo neoliberal de Fernando
Henrique, mas emite uma Circular Interna (CI) que
reduz salário de quem alterar sua jornada de tra-
balho pela legalmente prevista.  A APCEF consi-
dera tais atos um ataque ao direito constitucional
de ação, garantido a todos os cidadãos. Tais pro-

Em tempos de democracia
cedimentos constituem uma irresponsabilidade da
direção da Caixa, que ao invés de solucionar o
problema - através de uma ampla negociação que
contemple a revisão do PCS/PCC e a adoção de
regras que respeitem a legislação vigente -, opta
por atalhos que não resolvem os problemas,
avolumando-os cada vez mais.

EUCALIPTOS - Nesta edição, o João de Barro
acompanha um dos temas mais polêmicos ocorridos
no início de maio. A pressão das papeleiras para a
flexibilização do zoneamento, estudo obrigatório que
determina o licenciamento para a silvicultura no es-
tado. O assunto teve grande repercussão na mídia,
mostrando mais uma vez que o governo estadual está
do lado do agronegócio e em defesa da monocultura,
com o apoio irrestrito dos meios de comunicação. A
forma como o assunto foi tratado pela mídia é mais
uma prova de que a democratização na comuni-
cação é fundamental à soberania de uma nação e
que o acesso à pluralidade de informação  é im-
prescindível para a construção de uma sociedade
democrática.
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DELEGADO SINDICAL

É hora de votar

Uma das principais decisões do encontro entre empregados de bancos federais foi a de pressionar a Comissão
de Trabalho da Câmara dos Deputados para recolocar em pauta o PL da igualdade de salários e benefícios.

Encontro pela isonomia une bancários federais
DIREITOS IGUAIS

O movimento sindical ban-
cário não vai desistir en-
quanto não conquistar a

igualdade de benefícios e salários
para os trabalhadores dos bancos
federais A prova dessa determina-
ção foi o grande número de empre-
gados da Caixa, do Banco do Bra-
sil e do Basa presentes no Encon-
tro Estadual pela Isonomia ocor-
rido no dia 5 deste mês, no auditório
da Casa dos Bancários, em Porto
Alegre. O encontro foi promovido
pela APCEF, em parceria com a
Federação dos Bancários (FEEB/
RS) e o Sindicato dos Bancários de
Porto Alegre e Região (Sindban-
cários). Participaram do evento os
deputados estaduais Raul Carrion
(PCdoB) e Fabiano Pereira (PT),
os federais Pompeo de Mattos
(PDT), Tarcísio Zimmermann (PT)
e Manuela D'Ávila (PCdoB), além
de José Fortunati, funcionário de car-
reira do Banco do Brasil, ex-presi-
dente do SindBancários e atual se-
cretário do Planejamento de Porto
Alegre.

O objetivo do encontro foi unir
funcionários de bancos públicos fe-
derais do Rio Grande do Sul para
juntos somarem forças em busca
de uma política de isonomia entre
trabalhadores antigos e novos que
hoje sofrem com o tratamento
discriminatório dos bancos. Uma
das principais decisões tomadas no
encontro foi a de pressionar a Co-
missão de Trabalho da Câmara dos
Deputados para recolocar em pau-

ta o Projeto de Lei (PL) nº 6259/05,
que trata da isonomia. "É uma de-
manda difícil, mas com união e
mobilização é possível de ser
alcançada", aposta o diretor de Re-
lações do Trabalho da APCEF, Tiago
Vasconcellos.

O quadro de bancos federais no
Estado soma hoje mais de 12 mil
bancários, metade da categoria em
atividade. No país, o setor representa
mais de 200 mil funcionários.

"Direitos iguais para trabalhos
iguais", disse Zimmermann, no-
meado (quatro dias após o encon-
tro) relator do projeto que trata
da isonomia de tratamento entre
os empregados da Caixa e dos
bancos do Brasil, do Nordeste e
da Amazônia. O PL é de autoria
do deputado Daniel Almeida
(PCdoB/BA) em parceria com o
então deputado, hoje senador,
Inácio Arruda (PCdoB/CE). "Ter o
Zimmermann como relator foi uma

grande vitória. A sua designação foi
fruto do sucesso do encontro do dia
5, pela isonomia", festeja o diretor
de Comunicação e diretor do
SindBancários, Marcos Todt.

PASSADO

A distinção entre os funcionári-
os pré e pós-98 nos bancos iniciou
durante o governo Fernando
Henrique Cardoso e se consolidou
a partir da resolução nº 9 do Depar-
tamento de Coordenação das Em-
presas Estatais Federais (Dest), de
outubro de 1996. Desde então, foi
agravada a desigualdade de bene-

fícios e salários entre os bancários.
A partir daí, o movimento sindical
da categoria abraçou a bandeira
pela isonomia e chegou a propor um
novo Plano de Cargos e Salários
(PCS) que acabasse com as distin-
ções entre funcionários pré e pós-
98. Em 2003, a luta pela isonomia
obteve avanços. A pauta da
isonomia conquistou espaço e ga-
nhou força, tanto no BB quanto na
Caixa, com a divulgação do PL de
2005. Algumas conquistas quanto à
igualdade de direitos e salários fo-
ram obtidas em campanhas salari-
ais de 2003 a 2006. Hoje, as entida-

A
contecem até 31 de maio
as eleições anuais para

delegados sindicais da Caixa.
Em todo o estado, cada uni-
dade da Caixa terá direito a es-
colher seus representantes.
As unidades que possuem até
cem empregados podem ele-
ger um delegado e um suplente.
Acima desse número, o regula-
mento garante o  direito a dois
representantes sindicais.

O mandato tem vigência de
um ano. Durante esse perío-
do, os escolhidos organizam e

representam os colegas em
seus locais de trabalho, en-
caminhando suas reivindica-
ções às respectivas entida-
des sindicais. O cargo tem
duplo papel. Levar ao sindi-
cato as demandas da unida-
de e  t razer  à  unidade as
ações do sindicato.

Para se inscrever, os can-
didatos devem procurar o sin-
dicato de sua região. Partici-
pe, a representação sindical é
um direito, resultado de acor-
do coletivo.

 Vera Lúcia Reck de Ara-
újo assumiu no dia 14 de abril
o cargo de suplente de direto-
ria da APCEF. Ela passa a ocu-
par o lugar de Luis Alberto
Ramirez, que renunciou ao
cargo por ter sido transferido
para Brasília. Vera é ex-su-
plente do Conselho Delibera-
tivo e tem 17 anos de  Caixa.
"Como eu já fazia parte do
Conselho Deliberativo e acom-
panhava o bom trabalho da
atual diretoria, resolvi aceitar
o desafio e contribuir mais efe-
tivamente para a resolução dos
problemas da nossa  Associa-
ção, principalmente com rela-

gada sindical nos locais onde
trabalhou e fez parte da dire-
toria do SindBancários nas
gestões de 1996 a 1999 e 2002
a 2005. Atualmente trabalha
no PAB da Justiça Federal
Porto Alegre, onde desenvol-
ve um trabalho de centraliza-
ção dos depósitos judiciais da
Justiça Federal e pagamento
de precatórios da União.

"Minha expectativa para
esta gestão da APCEF é que
consigamos vencer os desafi-
os de fortalecer a nossa As-
sociação e defender os inte-
resses dos associados junto à
Caixa", conclui.

Nova integrante da
diretoria da APCEF

ção ao patrimônio, que já se ar-
rastam por algum tempo", diz.

Desde que ingressou na Cai-
xa, em 1990, Vera participou de
fóruns de funcionários, foi dele-

Unidades da Caixa escolhem
seus representantes no final do mês.

des sindicais voltam a  mobilizar os
trabalhadores dos bancos públicos
federais, inclusive através de um
abaixo-assinado que será encami-
nhado à Câmara Federal.

CAIXA

A igualdade de direitos entre
Técnicos Bancários (TBs) e Escri-
turários da Caixa é uma das reivin-
dicações mais importantes do mo-
vimento sindical. Nos concursos a
partir de 1998,  os novos TBs  en-
traram na empresa sem os mesmos
direitos e com remuneração inferi-
or aos antigos empregados,  apesar
de desempenharem as mesmas
funções dos Escriturários. Hoje,
eles  reivindicam PCS unificado,
com licença-prêmio, anuênio e Apip.

Na foto da esquerda, os
deputados federais Pompeo de
Mattos, Manuela D'Ávila e
Tarcísio Zimmermann. Na foto
da direita, José Fortunati e
Raul Carrion.

Caco Argemi/SindBancários Josiane Picada

Josiane Picada Josiane Picada

Arquivo pessoal
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C
om a participação da
assessoria do Seguro
Jurídico Previden-

ciário, a APCEF/RS deu con-
tinuidade às reuniões mensais
com aposentadas, aposentados
e pensionistas, no dia 25 de
abril, na Casa dos Bancários,
em Porto Alegre. O advogado
Fábio Barbosa fez a exposição
da prestação de contas do Se-
guro Jurídico e um relato so-
bre as ações judiciais em an-
damento. Na ocasião, também
foi apresentado um compara-
tivo entre os reajustes nos be-
nefícios do REG/Replan e
REG/Replan saldado, que re-

A
 nona edição do Costelão
na Serra reuniu cerca de

150 pessoas no feriado de 1º de
maio. O evento é promovido
pela  Regional Serra da APCEF

REUNIÃO DE APOSENTADOS

sultou numa diferença de vari-
ação do benefício de 20,89%.
Variação essa que sobe para
22,74%, ao considerar a redu-
ção da contribuição no REG/
Replan saldado.

 Barbosa apresentou o es-
boço do Curso de Formação
em Previdência, com início no
dia 18 deste mês. No último
ponto da pauta, sobre questões
da Funcef, iniciou-se uma dis-
cussão sobre o critério de apli-
cação dos descontos do Be-
nefício Único Antecipado
(BUA), para os que optaram
pelo saldamento e por esse be-
nefício. Após várias interven-

ções, decidiu-se que a APCEF
deve encaminhar à Diretoria da
Funcef, um pedido de altera-
ção na forma de interpretação
do art. 88 do Regulamento do
REG/Replan saldado, aplican-
do-se critério isonômico aos
optantes pelo BUA, oriundos
do REB. Também ficou deci-
dido que a APCEF deve en-
caminhar pedido de esclareci-
mento à Diretoria de Benefíci-
os da Funcef (Diben), sobre a
situação das mulheres que in-
gressaram entre janeiro e no-
vembro de 1979 na Funcef.
Ficou definido ainda que a As-
sociação deve solicitar à
Fenacef o envio da lista dos
autores e o número da ação
sobre Imposto de Renda no-
ticiada em correspondência en-
viada a todos os aposentados.
Procedimento apropriado   para
que os associados da APCEF
possam tomar conhecimento de
sua situação quanto a essa ação.
Foi ainda apresentada a idéia de
um Programa dirigido aos apo-
sentados, que busca oferecer al-
ternativas profissionais, culturais,
educativas e de lazer para essa
nova fase da vida.

No altar simples do pago,
Que as nuvens servem de véu,
E tem por perto este céu
Na comunhão mais sagrada,
Os anjos em clarinada
E o vento fazendo prece,
O próprio Deus estremece
Quando a mãe é evocada.

Mãe, eu vim de tão longe
Acariciar tua imagem
E trago junto esta homenagem,
Mas muito mais tu mereces.
Tens a pureza das preces
Que santifica estribilhos,
Uma mãe é para cem filhos
Mas poucos o reconhecem.

Com teu afeto mãezita
E mais a grande ternura
Dobras a alma mais impura
Que titubeia nos trilhos.
Por ti umedeço os cílios
Mãe de luta tão freqüente,
Mãe que chora pela gente,
Mãe que morre pelos filhos.

Até as feras conhecem a mãe,
Mãe, sempre mãe na brandura,
Nos palácios de fartura
Compreenderão o dialeto.
Eu que moro em pobre teto
Humilde, mas bem gaúcho,
Não tem fartura nem luxo,
Mas tem riqueza de afeto.

Ações judiciais em pauta
Assessoria jurídica expõe sobre Seguro Jurídico e
apresenta comparativo entre os reajustes nos benefícios.

 Alceu Beck

O gaúcho é tido, fora do Rio Grande do Sul, como um homem
rude, machão, que não leva desaforo na guaiaca. Talvez esta fama
tenha nascido devido às constantes revoluções de que foi palco o
território Riograndense. Dois partidos, os maragatos e os
chimangos, só não guerreavam entre si, quando lutavam contra o
império, ou contra invasores castelhanos.
As mulheres estavam sempre, ou quase sempre de luto pela
perda do marido, filho ou irmão.
Mas o guerreiro contumaz, nos pequenos períodos de paz, era
meigo, afetuoso e extremamente ligado à família. Tinha e tem um
imenso respeito e adoração por sua progenitora que não chamava
simplesmente de mãe, mas sim de mamãe, quando a ela se
referia. E, baseado nesta admiração e respeito, Gomercindo
Medeiros Filho, um poeta gaúcho, escreveu a poesia “Mãe” que
reproduzimos abaixo.

Homenagem às mães

Existe a mãe milionária,
Existe a mãe meio a esmo,
O coração sempre o mesmo,
Quer na alegria ou na dor.
Eu adoro a bela flor,
Oh mãe que no seu deleite
Criou-me a tragos de leite
E me embriagou de amor.

Mãe do piazito de estância,
Mãe da chininha perdida,
Mãe que atura qualquer vida
Nos momentos mais diversos,
Eu te venero em meus versos,
Mãe que sorri de alegria,
Mãe que chora todo o dia
Quando nós somos perversos.

E tu, mãe preta, quanta ternura,
És um buquê de violeta.
Eu adoro a mãe preta
Sem preconceito de cor.
Sou muito grato ao Senhor
Por ter lhe feito a silhueta.
Entre a mãe branca e a mãe preta
Existem tesouros de amor.

Abênção minha mãe,
Abênção anjo sagrado,
Esqueças do meu passado
As coisas más que ele encerra,
Tu que receias a guerra,
Rainha que nos encanta
Vieste do céu sendo santa
Pra ser mãe cá na terra.

Mãe
Gomercindo Medeiros Filho

A APCEF realizará nos dias 18 e 19 de maio Curso de Formação

em Previdência -  Noções de Seguridade Social e Previdência

Complementar, das 9h às 17h, na Federação dos Bancários (Rua

Vicente de Paula Dutra, 215/201, Porto Alegre).  O curso visa fornecer

aos  associados esclarecimentos sobre as questões previdenciárias,

habilitando-os a se tornarem divulgadores e mobilizadores do tema

Previdência, pauta das discussões dos trabalhadores durante este

ano. O curso será dividido em quatro temas. A primeira aula será

Introdução à Seguridade Social, e as demais, na seguinte ordem:

Previdência Pública, Previdência Complementar e Funcef. O curso

é gratuito  para os associados e acolherá no máximo, 30 pessoas.

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

Curso sobre Previdência

Costelão na Serra
e ocorre duas vezes ao ano na
sede regional, em Farroupilha,
com a finalidade  de congregar
associados e familiares. Já vi-
rou tradição, o primeiro churras-

co do ano acontece sempre  no
Dia do Trabalhador e o segun-
do  no feriado de 20 de setem-
bro, Dia do Gaúcho. "Está con-
solidado que a participação dos
colegas é maciça", comemora o
coordenador da Regional Serra,
Vladimir Bettiol.

As costelas de gado são as-
sadas inteiras no fogo de chão
e servidas nas mesas em gran-
des tábuas. "Eles começam a
assar às 6 da manhã e vão ser-
vir lá pelas 13h", conta o vice-
presidente da APCEF, Marcelo
Marimon Gonçalves, presente
no encontro. A diretora Social,
Andréa Spinelli e o diretor
Sandro Dias Fernandes também
prestigiaram o evento.

Vladimir Bettiol

Arquivo APCEF



joão de barro maio/2007 7em pauta

Os apaixonados por esporte,
em especial pelo futebol, costu-
mam iniciar a leitura dos jornais
de trás para frente, ou seja, pelas
últimas páginas, espaço quase
sempre reservado às notícias es-
portivas nos periódicos. No jor-
nal da APCEF não é diferente,
pois entre as iniciativas da  Asso-
ciação está o incentivo às mais
variadas modalidades esportivas.
A pesquisa de antigos exempla-
res confirma que nestes 50 anos
de informação, amistosos e com-
petições sempre tiveram desta-
que especial  no João de Barro.

Em momentos de grandes con-
quistas, o esporte da APCEF me-
receu capas e edições especiais do
João de Barro. Em 1998, por
exemplo, quando a APCEF gaúcha
foi campeã geral na quinta edição
dos Jogos da Fenae, capa,
contracapa e mais oito páginas do

ESPORTE

Paixão que não envelhece

jornal foram dedicadas à conquista.
A pesquisa  mostra fases de menor
e de maior efervescência esporti-
va. Mas em geral, o esporte sem-
pre recebeu atenção especial no
João de Barro.

CIDADANIA

"Certo ou errado, a verdade é
que não conseguimos descuidar
de um bom jogo de futebol, de
uma bem disputada partida de
tênis ou xadrez, sem falar, é cla-
ro, numa competição de vôlei,
esporte que empolga o leigo mais
desatento. O ciclismo, então, para
quem o pratica, que emocionan-
te! O basquete está na moda e
cada lance ressalta agilidade e
técnica", dizia a abertura da re-
portagem da edição de maio de
1983. Textos como esse eram
comuns nas páginas do jornal da
"APCEFER", especialmente na
década de 80, quando o Depar-
tamento Esportivo da Associação
já realizava campanhas para

atrair novos atletas. O objetivo
era trazer os empregados da Cai-
xa para as quadras, lotar as ar-
quibancadas e incentivar
desportistas, oferecendo um di-
versificado leque de opções. "Va-
mos! Chegou sua vez. Bote pra
fora aquele seu jeitão de atleta",
completava o texto.

As manchetes mostravam que,
além de atrair novos sócios, a
APCEF sempre buscou incentivar

a prática esportiva como fonte de
saúde e de união entre os associa-
dos. "Mais do que a prática de uma
atividade física e da competição, o
esporte significa hoje, uma opção de
lazer, convívio social e uma forma
de combater a fadiga mental e emo-
cional", dizia outro texto, da edição
de agosto de 1983.

A APCEF venceu inúmeros
campeonatos, tanto em nível mu-
nicipal, como estadual,  nacional

APCEF sempre motivou crianças, jovens e adultos a cultivar
o esporte como uma fonte de lazer, saúde e cidadania.

A primeira equipe de voleibol
feminino da APCEF foi criada em
1975, com o objetivo de preparar
atletas para participar dos Jogos da
Caixa. O colega Leto Silveira assu-
miu o desafio de treinar a equipe de
voleibol, que contava com as atle-
tas Arlete Casagrande, Arlete
Saldanha, Liliane Correa (Lili),
Jaciângela Silveira (Neca), entre ou-
tras.  O voleibol era a única alterna-
tiva de esporte coletivo feminino na
Caixa  e  participar da equipe de
voleibol representava não só uma
oportunidade de praticar esporte
como também de conhecer outras
pessoas da Caixa e formar um gru-
po de convivência fora do ambien-
te de trabalho.

Começamos a treinar vôlei na
APCEF ainda na década de 70 (a
Marisa em 1976 e a Lorena em
1979). Nosso treinador-colega-ami-
go era ainda o Leto e,  nessa época,
participavam dos treinamentos
Amanda Cardoso, Marisa Silveira,
Liliane Correa (Lili), Regina Bar-
bosa, Naídes Laufer, Laís Stefani,
Jaciângela Silveira (Neca) e Ângela
Oliveira.

 A equipe teve sua base reno-
vada em 1989, com a admissão de
concursadas e, a partir de então, se
consolidou como equipe imbatível

O voleibol feminino na APCEF
nas edições seguintes dos Jogos da
Caixa/Fenae, destacando-se a atu-
ação das colegas Karin  Kerstering
e Lorna Lohenbauer que, além de
competir na equipe de quadra, são
campeoníssimas no vôlei de areia.
Ao longo deste tempo, muitas fo-
ram as pessoas que se incorpora-
ram ao grupo e outras tantas que se
afastaram pelas mais diversas ra-
zões, mas permanece imbatível o
espírito de amizade e alegria que
sempre caracterizou a equipe, den-
tro e fora das quadras.

 Temos hoje duas equipes repre-
sentando o voleibol da APCEF: a
equipe de empregadas da Caixa e
dependentes, que participa dos Jo-
gos do Sul/Jogos da Fenae, e outra
equipe mista formada por empre-
gadas da Caixa e outras atletas - a
APCEF Master Light - que partici-
pa da Liga Master de Voleibol do
RS, já há alguns anos. Na equipe
da APCEF, em preparação para os
Jogos do Sul, treinam atualmente:

Liane Baumann, Helen Juchem,
Rosane  Kessler, Maria Inês Vieira,
Vera Fangueiro, Rita Machado,
Marisa Silveira, Lorena Schmidt,
Jaqueline Zignani, Cátia Thomas e
Ana Waleska Horle. Na equipe da
Master Light, em preparação para
mais uma etapa da Liga Master de
Vôlei, as associadas da APCEF ins-
critas são: Liane Baumann, Helen
Juchem, Rosane Kessler, Maria
Inês Vieira, Marisa Silveira  e
Lorena Schmidt.

 O técnico atual (das duas equi-
pes) é o Lisandro Paim, que criou
uma comunidade no site de relacio-
namentos Orkut (APCEF-RS - Vô-
lei) para que possamos nos "encon-
trar virtualmente" e praticar aquilo
que sempre foi a característica prin-
cipal dos sucessivos grupos de vôlei
feminino formados na APCEF: o
convívio, a troca de afeto e de ami-
zade, independentemente da
"performance atlética" de cada um.

Somos as "sobreviventes dos

dinossauros" (ou as "dinos" ou as
"lendas", como alguns nos chamam
carinhosamente), pois estamos na
equipe desde a década de 70. Nes-
se tempo todo (praticamente 30
anos), em que uma gama enorme
de pessoas "passou" pelo grupo,
aprendemos muito mais do que vo-
leibol. Aliás, não nos tornamos
super-atletas, mas ganhamos ami-
gos e parceiros, e aprendemos muito
dentro e fora das quadras, cresce-
mos como seres humanos. Temos
a certeza de que podemos ser úteis
como pessoas dentro de um grupo,
mesmo não estando em quadra em
algum momento do jogo.

Também enfatizamos a dedica-
ção pessoal de cada atleta que par-
ticipa da equipe e se compromete
com os treinamentos e com os re-
sultados, abdicando de muitos ou-
tros interesses pessoais em prol do
grupo. Muitas foram as pessoas
aguerridas que lutaram pela manu-
tenção de uma equipe de voleibol

feminino na APCEF, tanto atletas
quanto representantes do departa-
mento de Esportes e da presidên-
cia da APCEF, em todos os tem-
pos.

A coordenadora atual da equi-
pe de voleibol é a Rosane Kessler,
no grupo deste 1984, uma pessoa
agregadora e determinada, que não
deixa o desânimo tomar conta da
equipe, em momento algum, pois é
exemplo de dedicação e amor ao
esporte e ao grupo. Duas vezes por
semana ela vem de São Leopoldo
até a Associação para treinar e en-
contrar "as meninas do voleibol da
APCEF". O Flávio (Kavalo) tam-
bém, desde que ingressou no de-
partamento de Esportes, têm nos
dado apoio incondicional (dentro das
limitações impostas pela estrutura
da Associação, evidentemente)
para que o grupo se fortaleça. As
pessoas não mencionadas aqui (tan-
tas) não se sintam menos importan-
tes. Não há como mencionar todas.

HISTÓRIAS DE
ORGANIZAÇÃO COLETIVA

e internacional, nas mais diferen-
tes modalidades. Impulsionou mui-
ta gente a fazer da atividade físi-
ca um prazer. Estreitou laços de
amizade e atraiu não só empre-
gados da Caixa, mas também
seus familiares. Conquistou cri-
anças, por meio das escolinhas de
futebol, de vôlei e de natação e
motivou jovens e adultos a faze-
rem do esporte uma fonte de saú-
de, de lazer e de cidadania.

Nas páginas do João de Barro, as conquistas do
esporte da APCEF. Ao lado, edição de janeiro de
1984. Em cima, capa da edição de maio de 1998.

Marisa Silveira e

Lorena Schmidt

As autoras do texto, Lorena e Marisa. E algumas das equipes de vôlei feminino da APCEF. Em 1979, na inaurguração da sede da APCEF/SC
em Jurerê. Em 1989, na disputa dos Jogos da Fenae. Em 2005, a equipe mista Master Light, na participação da Liga Master.
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SILVICULTURA

Bioma
Pampa
ameaçado
Interesses econômicos das empresas de
celulose podem se sobrepor à
preservação do meio ambiente?

Um assunto polêmico dominou
os meios de comunicação no início
de maio: o zoneamento para a silvi-
cultura, ou seja o estudo que deter-
mina o licenciamento para o plantio
de eucalipto no estado. De um lado,
biólogos e entidades ambientalistas
exigiam o cumprimento das deter-
minações do relatório de zonea-
mento ambiental. De outro, os gru-
pos econômicos (empresas de ce-
lulose) em busca da flexibilização
das regras, com o objetivo de obter
a imediata liberação das licenças
para o plantio. O embate culminou
com a demissão da secretária do
Meio Ambiente, Vera Callegaro, e
do diretor-presidente do órgão res-
ponsável pelo estudo técnico - a
Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (Fepam) -, Irineu
Schneider. Um acordo entre o Mi-
nistério Público Estadual e a Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente,
com alterações que abrandam as
exigências, tornaram mais ame-
nas as regras do licenciamento
para o plantio de eucalipto. A de-
cisão final para o impasse virá do
Conselho Estadual do Meio Am-
biente (Consema).

O estudo de zoneamento para
a silvicultura foi realizado ainda no
governo Germano Rigotto, para
atender às exigências do artigo 15
do Código Estadual do Meio Ambi-
ente, que determina como instru-
mento da política ambiental a exis-
tência de zoneamento ecológico. O
grupo técnico que elaborou o estu-
do teve a participação de cientistas,
instituições públicas, universidades
e contou inclusive com o acompa-
nhamento dos grupos econômicos
envolvidos. Porém, logo após a sua
conclusão, em dezembro de 2006,
as empresas papeleiras contesta-
ram o documento acusando-o de
excessivamente restritivo. Entre ou-
tras determinações, o zoneamento
indicava que as empresas deveri-
am instalar seus empreendimentos
em diferentes regiões ao invés de
concentrá-los em uma única área
geográfica. A diversificação das
áreas surgiu da necessidade de pre-
servar, entre outras coisas, as bei-
ras de rios, fontes d' água e várzeas
para a produção de arroz. Mas as
multinacionais Stora Enzo, Aracruz
Celulose e Votorantim já haviam
adquirido, desde 2004, grandes ex-
tensões de terra para o plantio das
árvores exóticas (eucalipto, pinus),
sem que o poder público tivesse de-
finido em que áreas isso poderia ser
feito sem causar danos ambientais
e econômicos irreparáveis.  A pres-
são dos empreendedores levou o
governo atual a nomear um grupo

de trabalho, com a participação da
Farsul, Fiergs e Associação Gaú-
cha de Empresas Florestais
(Ageflor), cuja tarefa seria reavaliar
o trabalho dos técnicos da Fepam.
O zoneamento começava a ser
desconstituído para facilitar a vida
das empresas.

ESTUDO

O fato de o Rio Grande do Sul
não ter zoneamento ambiental para
atividades de silvicultura e as em-
presas já plantarem eucalipto em
larga escala, fez com que em maio
de 2006 o Ministério Público Esta-
dual, a Secretaria do Meio Ambi-
ente e a Fepam firmassem um Ter-
mo de Ajuste de Conduta (TAC).
O termo, em sua cláusula quarta,
permitia a Fepam, durante aquele
ano, fornecer às empresas uma au-
torização em substituição ao
licenciamento completo. Na práti-
ca, o TAC foi uma flexibilização da
legislação para permitir que as em-
presas continuassem a plantar, sem
sofrer interrupção. A cláusula teve
seu prazo de vigência encerrado em
31 de dezembro de 2006, e não foi
prorrogado, apesar das pressões.
Tudo indica que enquanto o
zoneamento não for aprovado, as
empresas continuarão a plantar em
áreas com autorização precária ou
sem amparo legal.

Ao contrário do que repercutiu
na mídia, o estudo não veio para
inviabilizar a indústria de celulose no
RS, mas para "compatibilizar a ati-
vidade de silvicultura com a conser-
vação de patrimônio arqueológico,
paleontológico, histórico, cultural,
social e turístico". E mais: "buscar o
fortalecimento e a diversificação da
economia local, evitando a depen-
dência da produção florestal a um

único produto" . E ainda "promover
o desenvolvimento ambiental, eco-
nômico e social das regiões em que
se insere a atividade florestal".

 Para o biólogo Paulo Brack,
mestre em botânica e doutor em
ecologia e recursos naturais, há por
parte do governo uma visão equi-
vocada de não considerar os aler-
tas em relação aos riscos ambientais,
em frente à dimensão desses em-
preendimentos. "É importante o
plantio de árvores para a produção
de madeira, só que existem riscos.
Existe a precaução, que é um prin-
cípio básico na questão ambiental,
inclusive presente em documentos
mundiais sobre a questão ambiental",
alerta.

DESERTO VERDE

As conseqüências provocadas
pelo deserto verde, como a concen-
tração de terras, aumento das se-
cas, elevação das temperaturas e
destruição do bioma pampa, preo-
cupa ambientalistas. O termo de-
serto verde  refere-se a extensas
áreas de plantio de uma única es-
pécie de árvore. Segundo o biólogo,
o pampa é um bioma importantíssi-
mo que já perdeu 50% da extensão
dos campos nativos, usados para a
pecuária. "Sabe-se que a pecuária
passa por uma crise, mas não po-
demos virar as costas a ela e consi-
derar que a silvicultura é a grande
solução. Se o estado se tornar um
pólo produtor de celulose, teremos
a redução de áreas para o plantio
dos alimentos, e o custo final disso
será no bolso do consumidor", ob-
serva. Brack lembra que a
monocultura já gerou grandes pro-
blemas desde a época do Brasil
colônia, com as lavouras de cana e
de café que causaram  altos custos

ambientais. "Houve ganhos econô-
micos, mas infelizmente a
monocultura privilegia muitas vezes
a concentração do capital para pe-
quenos grupos e a sociedade é que
arca com os custos sociais e
ambientais", completa.

A metodologia para o estudo de
zoneamento partiu da divisão do ter-
reno gaúcho em unidades de ca-
racterísticas naturais semelhantes.
Essas unidades foram definidas
através de cruzamento de bases di-
gitais de geomorfologia, vegetação,
solo e altimetria. O Rio Grande do
Sul possui 45 unidades de paisagem
natural com alto grau de
homogeneidade  e sobre cada uma
delas foram feitas as recomenda-
ções para os plantios de árvores
exóticas. Em cada uma das 45 uni-
dades foi feito um estudo das suas
potencialidades e vulnerabilidades
para a atividade de silvicultura. Fo-
ram levados em conta os seguintes
critérios: grau de proteção; áreas
importantes para a biodiversidade,
localização das espécies da fauna e
flora endêmicas e criticamente
ameaçadas de extinção; fragilida-
de dos solos para a atividade da sil-
vicultura, disponibilidade hídrica, uso
e ocupação atual do solo; localiza-
ção dos sítios arqueológicos; locali-
zação de comunidades indígenas e
quilombolas; potencial turístico e as-
pectos sócio-econômicos. "Não há
o que justifique a monocultura, por-
que ela vai contra os princípios bá-
sicos da natureza, que é a
biodiversidade, elemento fundamen-
tal para a estabilidade do
ecossistema. A silvicultura, da for-
ma como está sendo feita, é uma
lavoura de árvores. Inclusive o
nome florestamento utilizado pelas
empresas é equivocado, porque nós

Todos podem ajudar a

minimizar os efeitos que o uso

indiscriminado de papel pode

causar ao meio ambiente. Lem-

bre-se de que toda matéria-pri-

ma e energia vem da natureza,

não consuma produtos desne-

cessários. Aqui algumas dicas da

ONG Núcleo Amigos da Terra/

Brasil (www.natbrasil.org.br) para

ajudar a preservar a natureza:

- Gaste menos papel;

- Reduza o número de embala-

gens plásticas em supermerca-

dos e lojas;

- Escolha produtos com menos

embalagens, ou com embala-

gens retornáveis e/ou

recicláveis;

- Reutilize frascos, embalagens,

envelopes, sacolas. Evite produ-

tos descartáveis;

- Evite utilizar copos de plásti-

co, use os de vidro;

- Priorize papéis não clorados

(reciclados);

- Pense duas vezes antes de im-

primir;

- Utilize frente e verso para im-

primir seus documentos;

- Evite o uso exagerado de pa-

péis, distribua as informações de

preferência pela internet;

- Reutilize seu papel como ras-

cunho, escreva nos dois lados da

folha;

- Separe o papel usado para a

reciclagem;

- Evite cortar árvores;

- Plante árvores nativas.

não estamos implementando flores-
tas, estamos implementando lavou-
ras de árvores, que depois de um
ciclo de cerca de sete anos serão
cortadas", conclui.

Como contribuir
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Vídeo-debate discute poder da mídia

A ausência de pluralidade de
informações, o monopólio da
Rede Globo e especialmente a
inexistência de uma rede públi-
ca democrática de televisão no
Brasil nortearam o vídeo-deba-
te sobre a Democratização da
Comunicação, no dia 26 de abril,
na Casa dos Bancários, em Por-
to Alegre. O evento foi uma pro-
moção da APCEF em homena-
gem aos 50 anos do João de
Barro, e teve a parceria do Sin-
dicato dos Bancários de Porto
Alegre e Região (SindBancários).

As intervenções partiram da
abordagem do documentário A
revolução não será televisio-
nada, dos irlandeses Kim
Bartley e Donnacha O’Briain.
Durante a tentativa de golpe, o
único canal de TV estatal
venezuelano foi retirado do ar
para que a população não sou-
besse que Chávez  tinha sido
preso e não renunciado. O
documentário mostra a estreita
relação entre a grande mídia, os
empresários golpistas e o gover-
no dos Estados Unidos. Esse
registro dos acontecimentos do
golpe contra o presidente da
Venezuela, Hugo Chávez, em
abril de 2002, desencadeou a dis-
cussão sobre os meios de co-
municação no Brasil.

Os debatedores foram os
jornalistas Marco Aurélio
Weissheimer e Luiz Carlos Aze-
nha. Na platéia, estudantes de
comunicação, de pedagogia, jor-
nalistas, professores, bancários
e representantes de rádios co-
munitárias. Marco Aurélio
Weissheimer  é editor assisten-
te da Agência Carta Maior e au-
tor do blog RS Urgente
(rsurgente.zip.net). Luiz Carlos
Azenha, é ex-jornalista da Rede

Globo e criador do Sivuca
(www.sivuca.com), uma rede
de blogs voltada à liberdade de
expressão e à pluralidade.

Após a exibição do filme, os
painelistas, reconhecidos nacio-
nalmente pelos seus trabalhos,
expuseram suas opiniões e o
público interagiu com os convi-
dados por meio de perguntas e
intervenções. Grande parte dos
presentes desconhecia a exis-
tência do vídeo. Uma consta-
tação de que no Brasil a demo-
cracia dos meios de comunica-
ção é uma realidade distante. A
concentração da informação é
tão forte que poucos, até mes-
mo pessoas de um seleto públi-
co (professores, universitários)
como o que compôs o vídeo-de-
bate, têm acesso a outras ver-
sões dos fatos, além das
fornecidas pela grande impren-
sa. "No Brasil se fala em de-
mocratização da produção da
educação, da produção da saú-
de, mas não se fala da demo-
cratização da produção e da
transmissão do que será comu-
nicado, informado", disse
Weissheimer.

Para os painelistas, esse não
é um problema exclusivo do Bra-

sil,  mas de muitos países em de-
senvolvimento e que buscam a
democracia. "A saída hoje são
os sites na internet que levam à
população informações que não
chegam pela grande mídia", dis-
se Azenha.

Os jornalistas foram unâni-
mes em defender a importância
de levar ao debate público a re-
novação das concessões de rá-
dio e televisão e de cobrar das
emissoras responsabilidade so-
cial. "Poucos sabem, mas as
concessões vão se renovar ago-
ra em maio e ninguém vai se
manisfestar porque isso não vem
ao debate público", interveio da
platéia um dos presentes.

COMUNITÁRIAS
A questão de como

minimizar a pressão na socieda-
de pelos meios de comunicação
e as agressões e boicotes sofri-
dos pelas rádios comunitárias
também foram analisados. Uma
educadora interrogou como as
escolas podem interferir na qua-
lidade das informações que che-
gam aos alunos.  "Temos que ter
uma televisão pública cujo con-
trole seja externo. O controle
não pode mudar a cada quatro

anos, quando muda o governo",
explicou Weissheimer.

Representantes de diversos
movimentos que lutam pela de-
mocratização da comunicação,
como Heitor Reis, da Associa-
ção Brasileira de Rádios Comu-
nitárias (Abraço), que defendeu
a descriminalização das emisso-
ras consideradas "piratas", tam-
bém prestigiaram o evento. Hei-
tor apontou que há mais de 200
emissoras comerciais operando
sem outorga somente no Rio
Grande do Sul.

Também estiveram presen-
tes representantes da Executi-
va Nacional dos Estudantes de
Comunicação (Enecos), do
Fórum do Software Livre, do
Fórum Nacional pela Democra-
tização da Comunicação
(FNDC), da Associação de
Software Livre (ASL), da As-
sociação Rio-grandense de
Emissoras de Rádio e Televisão
Comunitárias (Aracom), de mo-
vimentos de defesa dos direitos
dos afro-descendentes, da luta
pela moradia e sindicalistas.

O DOCUMENTÁRIO
O filme A revolução não

será televisionada foi produzi-

do quando os dois cineastas ir-
landeses, Kim Bartley e
Donnacha O’Briain, estavam
na Venezuela realizando um
documentário sobre o presi-
dente Chávez e o governo
venezuelano. Surpreendidos
pelos momentos de prepara-
ção e desencadeamento do
golpe, os realizadores pude-
ram registrar seus instantes
decisivos. O documentário
aborda o que a direção da
RCTV e de outros canais de
TV venezuelanos fizeram nos
episódios que culminaram com
a tentativa de golpe de Estado
de 2002. Os veículos locais
cometeram uma série de cri-
mes previstos em lei. Violaram
a ordem constitucional ao
apoiarem abertamente o gol-
pe e ao manipular imagens e in-
formações. Mentiram à popula-
ção ao censurarem notícias so-
bre o que estava acontecendo
no país e violaram  leis e princí-
pios básicos de utilização de
uma concessão pública.

O documentário é auto-
explicativo. Os realizadores ti-
veram a sorte de estar no cen-
tro dos acontecimentos e re-
gistrar o que estava aconte-
cendo no Palácio Miraflores e
a reação do povo em Caracas.
Manipulações grosseiras de
imagens para atribuir a
chavistas as mortes ocorridas
em conflitos de rua foram ar-
madas. Uma atuação escan-
dalosa e criminosa dos canais
de TV privados venezuelanos,
incluindo a RCTV. Eles pre-
garam a derrubada de Chávez,
participaram  diretamente do
golpe e não foram censurados.
O ponto máximo do documen-
tário foi quando os próprios jor-
nalistas das emissoras contam
como disseram aos militares
golpistas o que deviam fazer.
“Vocês estão vendo a TV para
saber o que fazer”, disse um
apresentador.

Jornalistas e público analisaram o panorama pouco democrático dos meio de comunicação no Brasil e as alternativas ao modelo.

Os jornalistas Marco Aurélio Weissheimer (centro) e Luiz Carlos Azenha (à direita) foram os debatedores.

Fotos Josiane Picada
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Fragmentos para a Caixa

AMÉRICA CAFÉ

Uma temporada de sucesso

N
o dia 3 deste mês, o Cai
xa de Pandora homena-

geou clientes e funcionários da
Agência Praça da Alfândega
da Caixa, centro de Porto Ale-
gre. O grupo apresentou frag-
mentos da peça América
Café pelo aniversário dos 132
anos da primeira agência da
Caixa no estado. Parte do
elenco apresentou trechos da
história entre o público, envol-
vendo clientes que freqüenta-
vam a agência na hora do al-
moço. "Era o dia do pagamen-
to dos aposentados do INSS e
dos militares. A casa estava
cheia e foi um sucesso", ga-

rante Iara Xavier, assistente
administrativo da unidade.

A apresentação foi ao meio-

dia. As esquetes, de 15 minutos
cada, foram apresentadas duas
vezes. Uma no saguão junto aos

Concursos João
de Barro 50 anos
Crônicas
Inscrições até 29 de junho
Fotografia
Inscrições até 31 de julho

Terças-feiras,
20 horas, no Galpão
Crioulo da APCEF
Encontro do Núcleo
de Cultura Gaúcha

MAIO
18 e 19 - Curso Noções Bási-
cas de Seguridade Social e Pre-
vidência Complementar
De 25 a 27 - Passeio ao Com-
plexo Hidromineral Caldas de
Prata (Nova Prata/RS)
30 - Reunião de aposentadas,
aposentados e pensionistas
31 - Eleições de delegados sin-
dicais da Caixa

JUNHO
07 a 09 - Jogos do Sul
16 - Festa de Aniversário da
APCEF
27 - Reunião de aposentadas,
aposentados e pensionistas

AGENDA

APCEF

caixas e outra no térreo. O co-
ral da APCEF também realizou
uma apresentação. Iara conta
que foi um dia  cheio de come-
morações. "O objetivo era fes-
tejar junto aos clientes, porque
sem eles não estaríamos come-
morando 132 anos", justifica. A
unidade também foi homenage-
ada pela orquestra infantil de
flautas do IPDAE - Instituto Po-
pular de Arte e Educação. A or-
questra é composta por crian-
ças, com média de oito anos de
idade, moradores da Lomba do
Pinheiro. No final da tarde, os
bancários comemoraram com
um coquetel.

U
m teatro lotado no último
final de semana da tem
porada da peça América

Café confirmou o sucesso absoluto
do trabalho do grupo Caixa de
Pandora, da  APCEF. As cadeiras
extras no teatro Bruno Kiefer, da
Casa de Cultura Mário Quintana,
para uma platéia que chegou a 235
pessoas, foi a constatação de que o
elenco da bela história de amor está
pronto para seguir em frente. O
espetáculo rendeu elogios do crítico
Antonio Hohlfeldt, no Jornal do
Comércio. "Pois a sensação desta
temporada chama-se América Café
e vem assinada por Artur José Pin-
to, que responde pela (excelente)
direção", escreveu Hohlfeldt.

 No sábado, 21 de abril, na pe-
núltima apresentação, 38 lugares
foram preenchidos pelos idosos do
Asilo Padre Cacique e da Socieda-
de Porto-alegrense de Auxílio aos
Necessitados (Spaan). O convite

aos idosos partiu da ONG Moradia
e Cidadania dos Empregados da
Caixa e da  APCEF, cumprindo as-
sim um compromisso de ambas as
instituições com as questões soci-
ais. A forte repercussão do Améri-
ca Café foi resultado da qualidade
do espetáculo e da propaganda en-
tre amigos. "Agradou tanto que mui-
tos assistiram mais de uma vez",
conta Artur José Pinto, diretor e
roteirista. América Café esteve em
cartaz de 30 de março a 22 de abril,
de sextas a domingos.

A temporada no Bruno  Kiefer
marca o encerramento da primeira
fase do projeto de reconstrução do
Caixa de Pandora. O processo de
revitalização do grupo teatral da
APCEF começou em 2001, por ini-
ciativa de uma turma de associa-
dos. Entre eles Vilma Lonner (in-
térprete de Leda), a atual diretora
de Cultura da Associação, Almeri
Espíndola de Souza (a Filó), Ivanor

Koch e Graça Gusmão. "Nós con-
tamos com a orientação e dedica-
ção do incansável Artur Pinto", re-
lata Almeri.

PREPARAÇÃO
 Os 19 artistas que compõem o

elenco partem agora para uma se-
gunda etapa de trabalho. "Vamos
entrar para uma fase de aprofun-
damento artístico, técnico e cultu-
ral", explica Artur. Depois do suces-
so do América Café, o Caixa de
Pandora caminha para a definição
de uma estética teatral, uma identi-
dade própria. "Passando pela per-

sonalidade coletiva das pessoas,
chega-se na identidade do grupo",
reforça o diretor. Com as monta-
gens e apresentações das esquetes,
dos autos de Natal e do América
Café, o grupo adquiriu conhecimen-
to e experiência, requisitos funda-
mentais à formação do artista.

 Artur tem 31 anos de teatro e
há bastante tempo não trabalhava
com grupos "É muito prazeroso, são
pessoas especiais, com um bom ní-
vel intelectual e de interação", res-
salta. Após a temporada na Mário
Quintana, a peça começa uma turnê
pelo interior, enquanto outros traba-
lhos serão produzidos. Os atores
participarão de cursos e novas ex-
periências. Outros trabalhos serão
produzidos. O próximo Auto de
Natal já está na agenda do gru-
po. A partir do segundo semes-
tre, o Caixa de Pandora come-
ça a pensar em novas histórias
para levar aos palcos.

B R I Q U E

URGENTE! Vendo um terreno no

loteamento Remanso Indianópolis,

dentro do Condomínio Veraneio

Hampel, referente ao lote 4 – qua-

dra -3 com 664m2 situado em fren-

te à Pousada da APCEF, em São

Francisco de Paula – RS. Barbada:

R$ 6.000,00. Falar com Sr.

Ismael(proprietário) - (51)3476

6831 ou com Sr. Amarildo -  (54)

9989 7900 ou 9916 5042 em São

Francisco.

VENDO CASA em condominio na

praia de xangrila, com 02

dormitorios, duas suítes, lavabo,

duas sacadas, sala de jantar, estar,

area de serviço, chuarrasqueira, ga-

ragem ,totalmente mobiliado e de-

corado, condominio com piscina,

portaria 24 hs, a 50 mts do

mar.Apenas R$ 106.000,00(cento e

seis mil reais) a combinar.  Contatar

com Neusa Fone 51 99665281.

COMUNICADO
A diretoria da APCEF

comunica o falecimento do
colega aposentado Manoel
Tibério. O colega Tibério foi
diretor da APCEF e coor-
denador do Grupo Solidari-
edade da Agea, além de pro-
fícuo colaborador da Colu-
na dos Aposentados do jor-
nal João de Barro.

Fotos Arquivo APCEF

Empregados da Caixa que atuam no América Café. Em cima,  Vilma Lonner, José Luiz Both, Classi Bassani e
Valéria Bassols. Em baixo, Almeri Souza, Paulo Caetano, Ana Helena Rilho e Nilo Motta.

O diretor Artur Pinto

Foto  Andrea Spinelli



joão de barro maio/200711enfoque

C
erca de 180 pessoas par
ticiparam do Jantar-Bai
le com Comida Cam-

peira, no Galpão Crioulo da
APCEF, dia 28 de abril. A festa
foi até a madrugada, com muita
vanera, bugio e milonga. Cedo da
noite, o pessoal foi se achegando
e se acomodando nas mesas. A
comida, especial de buena, foi
preparada pelo pessoal do Acam-
pamento Sinal Marca e Tarca do
Parque da Harmonia e pelo Nú-
cleo de Cultura Gaúcha. No car-
dápio: arroz  farroupilha, arroz-de-
carreteiro, feijão-mexido, aipim  e

saladas. E de sobremesa, doce de
abóbora e ambrosia. Após a jan-
ta, a festa contou com a apre-
sentação do grupo de danças Chiru
do CTG Lanceiros da Zona Sul de
Porto Alegre. O baile foi animado
pelo grupo gaúcho Os Rancheiros.

 O Núcleo de Cultura Gaúcha
da APCEF nasceu em 2005 di-
ante da necessidade de um espa-
ço para a  manifestação das dife-
rentes expressões da tradição ga-
úcha, como a música,  dança, po-
esia, culinária, literatura, indu-
mentária e história do Rio Gran-
de do Sul. O Galpão tem capaci-
dade para atender até 200 pes-
soas e está disponível aos associ-

Comida campeira e Os Rancheiros animam a festa.

Inscrições
prorrogadas
A APCEF prorroga para 31 de
julho o encerramento das inscri-
ções do concurso de fotografia
Imagens do Rio Grande do Sul.
Já as inscrições para o concurso
de crônicas Cotidiano do Rio
Grande do Sul encerram em
29 de junho. Os concursos são
uma promoção da APCEF em
homemagem aos 50 anos do João
de Barro.  Não perca essas pro-
moções, inscreva-se. Além de
mostrar o seu talento, você terá
uma série de vantagens. Os re-
gulamentos  estão disponíveis na
página www.apcefrs.com.br.

JANTAR-BAILE

Até de madrugada

U
ma surpresa emocionou  os alunos na aula inaugural da Ofi
cina de Iniciação ao Teatro, dia 24 de abril. Eles foram

recepcionados pelos atores integrantes do grupo Caixa de Pandora. Pro-
movido pelo projeto APCEF em Cena e coordenado pelo diretor Artur
José Pinto, o curso está sendo ministrado pela atriz Graziela Schaefer.

Ainda há tempo para participar da oficina que terá duração de
três meses. As inscrições estão abertas até o dia 21 deste mês. As
aulas ocorrem às segundas-feiras, no Centro Cultural Cia de Arte
(Rua dos Andradas, 1780, Porto Alegre), às 19h30min. As inscri-
ções  podem ser feitas no setor de eventos da APCEF, fone: 51
3268 1611, ou através do e-mail eventos@apcefrs.com.br. Mais
informações na página eletrônica www.apcefrs.com.br.

OFICINA TEATRAL

Inscrições abertas

ados para festas e comemora-
ções. No local, já foram realiza-
das diversas atividades do Núcleo
de Cultura Gaúcha da Associa-
ção, como jantar-baile no estilo
galponeiro, tertúlia com apresen-
tação de diversos associados e
com a presença de reconhecidos
nomes do meio tradicionalista, além
dos encontros semanais do Núcleo,
às terças-feiras. É lá que os novos
empregados da Caixa são recebi-
dos mensalmente pela diretoria da
APCEF com um churrasco prepa-
rado pelos integrantes do Núcleo.
Para reservas, entre em contato
com a Associação pelo telefone 51
3268 1611.

Meus Queridos,

Estou muito emocionada, ain-
da.  Não consigo parar de pensar
na maravilhosa experiência que
foi fazer esta temporada do Amé-
rica Café. Quero agradecer a cada
um de vocês pela generosidade,
pela compreensão, pela paciên-
cia, pelo carinho e pelo compa-
nheirismo. Cada um com seu jei-
to de ser contribuiu para o cres-
cimento do nosso grupo. Já
estamos nos conhecendo um
pouco mais, aceitando as dife-
renças e nos acolhendo. Acredi-
to que estamos no caminho cer-
to. Estamos aprendendo de tudo
um pouco, uns com os outros.
Fico lembrando vários momen-
tos que tivemos dentro e fora de
cena:

- A Nara com sua bolsa "Mary
Poppins" e com o lápis preto na
mão fazendo meia invisível;

- O Taylor batendo texto (sem o
texto) com quem precisava;

- O Caetano com sua amabilida-
de ao chegar nos cumprimentan-
do no camarim como as mulhe-
res mais bonitas do teatro, o
que levava a mulherada ao de-
lírio e depois preparando seus
drinques no bar;

- A Almeri chegando com novi-
dades e emprestando o lápis que
passava de boca em boca;

- A Mirian brigando com o seu
penteado e colocando spray de
secar maquiagem na mulherada
(acho que deixava a galera doi-
dona);

- A Vilma com sua calma obser-
vando o grupo, distribuindo cari-
nhosamente seu pózinho (ou
será que isso é que deixava a
galera doidona????) e antes de
entrar em cena repetindo o seu
ritual;

- A Márcia com aquele cabelo
enroladinho na testa e capri-
chando na maquiagem dava di-
cas para todas nós, pois é expert
no assunto... (maquiagem, gen-
te... o que estavam pensan-
do????);

- O Luis fazendo a barba no ca-
marim;

- A Claci chamando o Gustavo
para fazer maquiagem e ele fu-
gindo;

- O Gustavo reclamando chega
mãe, chega... e ela botando pó
na cara dele;

- O Ivo se arrumando no último
minuto que era pro Rudimar che-
gar;

- O Nilo fazendo o aquecimen-
to vocal e testando o microfone;

- A Elaine disponível para aju-
dar no que fosse preciso... car-
rega copo, fecha a blusa de uma,
pinta a perna da outra... sempre
quietinha;

- A Ana Helena fazendo a
maquiagem da Vilma na platéia
e virando sua touca no camarim;

- A Mari chamando a mãe pra
arrumar o cabelo dela e ocupan-
do o banheiro pra mudar de rou-
pa bem na hora que  a gente pre-
cisava usar;

- O Arthur dedilhando o violão;
- A Miri batendo texto com o

Ivo;
- O Gabriel montando e des-

montando cenário e, nas horas
vagas, bagunçando;

- O Anilton e sua equipe acer-
tando a luz;

- e eu, pra variar, fazendo o meu
belo coque;

- A Glaci preocupada vendo se
não faltava nada;

- O nosso diretor sempre paci-
ente conversando com a gente e
fazendo ôla;

quando eu acertava a música.
Não vou esquecer de todas as

mãos que seguraram as minhas
antes de entrarmos no palco; das
águas alcançadas, das lágrimas en-
xugadas e das orações de mãos
dadas.

Em cena...as palavras trocadas,
textos esquecidos, roupas
enganchadas,  minhas várias ver-
sões do Tema  de Assuncion (já
estou até como co-autora), músi-
ca trocada... dá pra gente rir um
bocado... (agora que já passou,
né?).

A tensão era muito grande, mas
aos poucos estamos aprenden-
do a brincar.

Mas também fizemos maravi-
lhas...

A EMOÇÃO de Leda...
A ENERGIA do Rudimar...
A ATENÇÃO do Ney...
A DETERMINAÇÃO da Leda2...
A PAIXÃO da Assuncion...
A SOLUÇÃO do Goldschimit...
A ALEGRIA da Filó...
A EMBRIAGUES do Pai do Rudi...
A FORÇA da Mãe do Rudi...
A VISÃO da Cigana...
A AMIZADE do Floriano...
A CORAGEM do Polaco...
A HUMILDADE da Regina...
ADISPONIBILIDADE da

Corretora...
O RESPEITO da Renata...
O PROFISSIONALISMO da Fo-

tógrafa...
A DELICADEZA do Poeta...
A SERENIDADE da Jornalista...
A PRESENÇA do Malandro...
A LUZ do Iluminador...
A DEDICAÇÃO da Produtora...
A OUSADIA, A CRIATIVIDADE E

A CONFIANÇA do Diretor...
Todas estas qualidades que fo-

ram apresentadas nos persona-
gens, na produção e na direção do
nosso espetáculo acredito serem
fundamentais para que nós, AMA-
DORES DO TEATRO, continuemos
a nossa formação de  Atores.

América, América, América...!
Até a próxima temporada.
Beijos e muitos aplausos.
Com carinho,
Valéria Bassols.

Palavras de uma atriz

Fotos Carlos Silva

Pedro Moraes
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ciano magenta amarelo preto

CAMPEONATO BANCÁRIO DE FUTEBOL

APCEF é heptacampeã
O time da Associação vence a competição pela sétima vez e pela quarta consecutiva.

Os Jogos do Sul
estão chegando!

A
 APCEF fez bonito na
final do Campeonato
Bancário de Futebol.

Venceu de 2 x 1 do Santander, no
dia 5 de maio. Depois de um em-
pate de 1 x 1 no tempo normal de
jogo, a equipe da Associação fez
mais um gol na prorrogação, tor-
nando-se heptacampeã.

O goleador Ivan, da APCEF,
fez de cabeça o primeiro gol, no
início do jogo. Ainda no final da
primeira etapa, o Santander em-
patou, com um gol olímpico de
Carlos Leonardo (o Montoya).
Apesar da expulsão de Caio, do
Santander, o segundo tempo foi
equilibrado. Na prorrogação, o
Santander foi ao ataque. No pri-
meiro tempo, Ivan foi expulso e
as duas equipes ficaram com
dez jogadores. A vitória da
APCEF ocorreu num contra-
ataque de Rafael no final do se-
gundo tempo.

MERECIMENTO

O time mereceu a vitória  do
Campeonato Bancário,  pois vi-
nha goleando os adversários em
todos os jogos, encerrando, in-
clusive, em primeiro lugar na
fase inicial. Na primeira etapa,
venceu de 5 x 1 o Bradesco; de
3 x 0 o Banrisul e de 5 x 2 o
Santander. Além do primeiro lu-
gar, o time da Associação con-
quistou também os prêmios de
Goleiro Menos Vazado, com

Faltam poucos dias para a

delegação de atletas da APCEF

gaúcha embarcar para o

Paraná, rumo aos Jogos do

Sul. Atletas e equipes intensi-

ficam os treinos para enfren-

tar os adversários das APCEFs

do Paraná e de Santa Catarina,

de 7 a 9 de junho, em Curitiba.

Cerca de cem pessoas com-

põem a delegação gaúcha.

A APCEF vai levar atletas,

nas categorias masculina e fe-

minina, nas seguintes modali-

dades: futsal, basquete, volei-

bol, vôlei de praia, tênis de cam-

po simples e duplas, tênis de

mesa, natação e atletismo. Na

categoria mista: vôlei de praia.

Também haverá competidores

em futebol soçaite livre e

master, sinuca, xadrez, canas-

tra de dupla, dama e truco.

Mais informações sobre da-

tas e locais dos treinos na pági-

na www.apcefrs.com.br.

Paulo Pasqualotti (4 gols), e o
de Goleador, Ivan Verardi (6
gols). Com a vitória, os atletas
vão tentar mais uma vez a Li-
bertadores em 2008, que será em
Porto Alegre.

"A Libertadores e os trei-
nos para os Jogos do Sul dei- Na Copa Libertadores Ban-

cária deste ano, a APCEF fi-

cou em quarto lugar. A Liber-

tadores é uma competição

anual, organizada pela Confe-

deração Sul-Americana de

Desporto Bancário. A compe-

tição foi realizada em Santia-

go do Chile, de 20 a 22 de abril.

A delegação da APCEF foi

composta por 16 atletas.

xaram a equipe mais entro-
sada. Isso ajuda muito na
conquista dos títulos e tam-
bém nos habilita para a Li-
bertadores do ano que vem",
aposta o diretor de Esportes,
Ricardo Christino. Em dez
anos de Campeonato Bancá-

rio de Futebol, a Associação
participou de nove edições.
Levou sete vezes a taça e
conquistou por duas vezes o
vice-campeonato. Além dis-
so ,  es te  ano ,  a  APCEF
sagrou-se campeã pela quar-
ta vez consecutiva.

Libertadores

Jogadores e dirigentes da APCEF comemoram o heptacampeonato.

O camisa 7 Ivan foi o goleador da competição. Paulo Pasqualotti foi o goleiro menos vazado.

esporte

Caco Argemi/SindBancários

Arquivo APCEF Arquivo APCEF


