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CAIXA

Em defesa de um banco público
Ataques de oposicionistas ao projeto de banco público tenta enfraquecer a Caixa perante a opinião pública.

À s vésperas das
eleições no país,
uma série de ataques

à Caixa e aos bancos públicos
começaram a ser orquestrados
pelos defensores da política de
privatização implantada no
período neoliberal.

Em novembro do ano
passado, em uma entrevista à
Folha de São Paulo uma
economista da USP Eliana
Cardoso afirmou que "a priva-
tização do BB e da Caixa
Econômica é medida indis-
pensável à transparência dos
orçamentos do governo, pois os
bancos estatais representam um
empecilho ao crescimento
sustentado".

A entrevista foi apenas uma
parte das ações criadas pelos
interessados em privatizar os
bancos públicos. Denúncias
vazias à imprensa sobre "de-
vassas na Caixa", intimação de
diretores para depoimentos à
CPIs sem rumo, questio-
namentos sobre a lucratividade
da Caixa foram alguns exemplos
do que foi feito por quem ainda
não se conformou com a não
privatização da Caixa e Banco
do Brasil e a não transformação
do BNDES em um banco pura-
mente comercial "que em-

prestasse à taxas competitivas",
como diz a economista citada.

O senador Álvaro Dias
(PSDB-PR) colocou em sus-
peita, com ampla divulgação
pela imprensa, a negociação da
Caixa para adquirir a carteira de
empréstimos a aposentados e
pensionistas do INSS operada
pelo BMG. O senador enca-
minhou documentos onde
supostamente eram apre-
sentadas irregularidades na
negociação. Em nota divulgada,
a Caixa afirma que a operação
é comum e está dentro das regras
de mercado. A ne-gociação foi
concluída depois de uma avaliação
rigorosa que mostrou ser uma
carteira segura com pouquíssimos
riscos para a Caixa. Mas o
estrago já estava feito, os jornais
alardearam as declarações de
Dias, mas deram pouco ênfase
às explicações da empresa.

Outro exemplo da tentativa
de desestabilizar a Caixa pe-
rante o mercado e a opinião
pública são as notícias sobre a
auditória feita pelo Banco Cen-
tral na empresa. Um processo
comum a que todos os bancos
são submetidos foi tratado como
uma "devassa na instituição".

Na avaliação do presidente
da Fenae, José Carlos Alonso,

do que nunca precisa da Caixa,
se quiser se tornar uma nação
que dê cidadania e respeite a sua
população."

Para o representante do RS
na Comissão Executiva dos
Empregados da Caixa (CEE/
Caixa) e diretor do Sindicato dos
Bancários de Porto Alegre,
Marcos Todt, os bancos pú-
blicos são importantes agentes
de desenvolvimento "seja no
apoio e implementação de pro-
gramas sociais, ou fomentando
a atividade econômica com
vistas a promover o cresci-
mento, o emprego e a distribui-
ção de renda", conclui Todt.

A presidenta da APCEF,
Célia Zingler, lembra que em
governos passados, a Caixa foi
alvo de um silencioso processo
de desmonte, voltado à priva-
tização dentro da lógica neo-
liberal. "Hoje, já de olho nas
eleições, setores ligados à-
queles projetos, voltam à carga
buscando denegrir a imagem
institucional da empresa, com
denúncias vazias e informações
deturpadas", afirma Célia Zin-
gler. Segundo ela, "é preciso
estar atento e impedir que a
Caixa seja mais uma vez
dilacerada para atender a
interesses privados".

os ataques contra a Caixa são
de caráter puramente político.
"O projeto de privatização e
redução do papel das em-presas
públicas do período neoliberal
volta agora em período
eleitoral", diz Alonso. "É preciso
discutir com a sociedade o
quanto a Caixa é fundamental

para a implantação das políticas
públicas e sociais do país." A
Fenae quer iniciar essa dis-
cussão sobre o papel da Caixa
e a importância dos bancos
públicos com os em-pregados e
com a sociedade. Para isso,
prepara o manifesto O Brasil
precisa da Caixa. "O país mais

Os tucanos escolheram o
candidato a “gerente do Brasil”.
Assim o governador de São
Paulo se auto-definiu, quando
lançou seu nome como pré-
candidato do PSDB à presi-
dência da República. Segundo
ele, é disso que o Brasil preci-
saria – de um gerente. A partir
dali começou a construir uma
plataforma liberal ortodoxa,
reunindo a velhos membros do
governo FHC e outras figuras
do mundo financeiro que, no
auge da crise do governo Lula,
passaram a se lambuzar com o
mel da prometida retomada do
Estado nas suas mãos.

Velhas utopias mercantis
foram entoadas, de uma nova

reforma da Previdência até a
privatização do Banco do Brasil,
da Petrobrás, da Eletrobrás, da
Caixa Econômica e do que
ainda esteja porventura nas
mãos do Estado. Olhando para
o modelo bushiano e o berlus-
coniano, acenaram com a ban-
deira neoliberal em estado puro.

Menos Estado, menos
governo, menos impostos.
“Custo PT” – passou a servir
para criminalizar qualquer gasto
social. Chalita promovido a
educador – como modelito
neoliberal de “intelectual” de
auto-ajuda.

Mario Covas havia anun-
ciado que o Brasil precisaria de
um “choque de capitalismo”,

nas eleições presidenciais de
1989. Antonio Ermírio acreditou
que poderia levar adiante a idéia
de que, se as empresas vão bem
e o Estado vai mal, nada melhor
que um governador empresário,
para depurar o Estado dos seus
déficits. Berlusconi foi o ícone
máximo dessa estratégia de
privatização do Estado por
dentro.

Ao escolher a Alckmin, o
PSDB abandona qualquer
prurido planejador ou de resgate
de políticas sociais e aponta
diretamente para a retomada da
versão mais radical das priva-
tizações do governo FHC. É
uma escolha fácil no início,
porque cativa o grande empre-

sariado paulista, antes de tudo
aos banqueiros. Mas leva uma
bola de ferro amarrada nos pés,
que não se resume a seu estilo
sem qualquer carisma, mas se
estende a um modelo que se
choca frontalmente com as
maiores preocupações dos
brasileiros. Menos Estado
significa menos políticas sociais,
menos possibilidades de incen-
tivo à criação de empregos e à
distribuição de renda, menos
autoridade que tenha políticas de
segurança pública. Em suma, é
uma candidatura com vôo muito
curto.

Para o PT, o presente não
poderia ser melhor: um
candidato opositor com pouca

projeção popular, que obriga a
campanha lulista a se diferenciar
pela esquerda – tudo o que o
partido precisa, para propor o
resgate do social no segundo
mandato presidencial. Se a isso
se soma a inexistência de um
candidato peemedebista, pela
manutenção da verticalização
pela Justiça – Lula sai direto do
inferno astral para o paraíso,
sem passagem pelo purgatório.
Agradece a opção preferencial
dos tucanos pelo gerente.

Candidato a gerente
Emir Sader

Emir Sader é professor da
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj).
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www.apcefrs.com.br
Página da Associação do Pessoal

da Caixa Econômica Federal. Infor-
mações e uma série de serviços à
disposição dos  associados.

www.bancnet.com.br
Página da Federação
dos Bancários do RS.

www.cnbcut.com.br
Página  da Confederação
Nacional dos Bancários.

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.

Em benefício próprioPara mulheres

O valor é 36% superior ao
apresentado no ano anterior. No topo da
lista, aparece o Bradesco, com R$ 5,5 bi
de lucro. A seguir, vem Itaú, Banco do
Brasil e Caixa. Os principais fatores que
influenciaram no lucro foram a cobrança
de juros e as tarifas. Os dados são do
Banco Central.

O Encontro Estadual de caixas,
tesoureiros e avaliadores será realizado
no dia 18 de março, às 9 horas, no
auditório da Delegacia Regional do
Trabalho (Av. Mauá, 1013, 7º andar), em
Porto Alegre. A promoção do evento é
da APCEF, Federação dos Bancários do
RS e sindicatos filiados.

O Programa PAR faz uma ho-
menagem às mulheres durante o mês de
março. A campanha Para Mulheres tem
como alvo as empregadas da Caixa e irá
oferecer à ganhadora quatro opções de
prêmios: uma semana em Itacaré, Bahia,
com acompanhante; um final de semana
em um spa; uma jóia ou um notebook.

As inscrições vão até 28 de março e
o sorteio será no dia 29. Para participar
basta acessar a página www.progra
mapar.com.br.

Termina no dia 31 de março o prazo
para associação dos esportistas que
quiserem participar dos Jogos da Fenae
2006. Os Jogos acontecem em Blu-
menau, Santa Catarina, de 19 a 26 de
agosto.

Na página eletrônica da APCEF, está
disponível a ficha de associação.
www.apcefrs.com.br

Jogos da Fenae

O prejuízo da Previ - Fundação dos
Funcionários do Banco do Brasil -
com a fundação, construção e
manutenção do resort Costa do
Sauípe, no litoral norte da Bahia,
chega a R$ 850 milhões. É o que diz
um dossiê preparado pelo sistema de
contabilidade gerencial do fundo e
divulgado pela revista Carta Capital.

Porém, mais interessante que o
valor do prejuízo são as negociações
para que a Previ realizasse o negócio.
O grande avalista do projeto foi o
senador Antonio Carlos Magalhães,
avô do sub-relator dos fundos de
pensão da CPI dos Correios,
deputado ACM Neto. O deputado
tenta provar na CPI que operações
financeiras realizadas durante o
governo Lula prejudicaram e muito os
fundos de pensão. ACM Neto tem
razão, apenas esqueceu o período
que essas operações ocorreram.

A negociação iniciou em 1997,
quando o banco FonteCindam apre-

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

ELEIÇÕES APCEF
Diretoria Executiva, Conselho

Deliberativo e Conselho Fiscal

4 e 5 de abril de 2006

na sede administrativa da APCEF
(Av. Cel. Marcos, 851) e nas unidades da Caixa.

Informações na página eletrônica (www.apcefrs.com.br)
ou pelo telefone 51 3268 1611.

sentou o projeto de investimento à
diretoria da Previ. O processo foi
rápido, apesar do tamanho do
empreeendimento. Em novembro, a
participação do fundo foi aprovada.
Mas quatro meses antes, o então
governador da Bahia Paulo Souto
(PFL) enviou um ofício ao presidente
da Previ, Jair Bilachi, congratulando-
o pela decisão tomada: "Tenho a
satisfação de cumprimentar V.Sa. pela
decisão da Previ de investir no Com-
plexo Turístico Sauípe..."

 A Previ investiu mais de R$ 1
bilhão, num empreendimento que
segundo estudos de especialistas do
setor imobiliário vale R$ 172 milhões.
A obra, ainda com problemas de
estrutura, foi inaugurada parcial-
mente em 2000. O complexo turístico
inclui cinco hotéis de luxo e seis
pousadas. A avaliação atual da Previ
é que o fundo levará algumas décadas
para recuperar o dinheiro investido,
se o empreendimento tiver sucesso.

Trabalho escravo
A Proposição de Emenda Consti-

tucional (PEC) 438, que prevê o confisco
de áreas com trabalho escravo foi
aprovada em 2003 pelo Senado e em
primeiro turno pela Câmara, em 2004.
Mas a bancada ruralista faz de tudo para
barrar a sua tramitação.

Aposentadoria
A Comissão de Assuntos Sociais do

Senado aprovou o projeto lei que revoga
o fator previdenciário. Criado no governo
FHC, o fator leva em conta a alíquota de
contribuição, idade e tempo de contri-
buição do trabalhador no momento da
aposentadoria e a expectativa de sobre-
vida, o que acaba gerando redução no
valor das aposentadorias.

O projeto precisa agora ser aprovada
pela Câmara dos Deputados.



A história da APCEF confunde-se com a história
de luta dos empregados da Caixa. Desde a sua
fundação, em 1953, a Associação esteve ao lado
de seus associados na busca por direitos e na
realização de eventos sociais, culturais e esportivos.

A trajetória de uma entidade engajada na defesa
dos interesses dos associados e dos bancários é
reconhecida nacionalmente. Ao longo do tempo, a
participação da APCEF em grupos de trabalho e
nas instâncias representantivas e organizativas dos
empregados foi consolidada.

Todo esse percurso só foi possível graças a
participação ativa de associados e associadas que
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Esta edição do João de Barro fechou na

redação no dia 15 de março de 2006.

A importância do voto

Os artigos assinados publicados no João de Barro  não refletem
necessariamente o pensamento da diretoria da APCEF.
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Porto Alegre - RS - CEP: 91.760-000
Fone: 51 3268.1611 Fax: 51 3268.2700
E-mail: apcefrs@apcefrs.com.br
Home-page: www.apcefrs.com.br
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Cadastre seu e-mail para receber as informações do

boletim eletrônico e do chasque eletrônico.

Garantir rendimentos para você ou para quem depende de você.

Para complementar o benefício no caso de aposentadoria por invalidez.

Dar condições para família arcar com as dívidas existentes .

Dar tranqüilidade para a família , que terá uma verba para administrar

as despesas fixas, até se restabelecer.

A família terá a certeza de possuir uma reserva que suprirá a

ausência na composição da renda familiar.

Para receber um valor que proporcione uma assistência enquanto

se adapta à nova condição (no caso de invalidez permanente).

Ter um capital para que os filhos tenham condições de continuar os estudos.

Ter liquidez imediata, ou seja, os beneficiários recebem o dinheiro

no ato, por não responder por dividas ou entrar em inventario.

Porque o seguro de vida é um investimento para toda a vida.

Permite desfrutar o presente, estando despreocupado com o futuro.

DEZ MOTIVOS PARA CONTRATAR O SEGURO

DE VIDA EM GRUPO VIDA APCEF

tornam a APCEF forte e presente em todos os
momentos. Agora, mais uma vez, os associados
terão a oportunidade de participar do futuro da
Associação. As eleições de 4 e 5 de abril irão definir
quem estará a frente da entidade nos próximos três
anos. E, apesar de existir apenas uma chapa inscrita,
a votação é indispensável. Em um período de
grandes definições na Caixa e na Funcef, os
projetos que serão desenvolvidos pela APCEF
necessitam da aprovação dos associados.

Além de participar da eleição, também é
importante estar presente em todas as ações que a
Associação venha a desenvolver.
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A
APCEF quer
desencadear um
processo em massa

para pressionar os órgãos res-
ponsáveis pela aprovação nas mu-
danças no plano de benefícios da
Funcef. Para isso, enviou cor-
respondência ao presidente da
Caixa, Jorge Mattoso, e ao
presidente do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz),
Murilo Portugal Filho. A proposta
da APCEF é que os participantes
da Funcef, as Apcefs e a Fenae
também encaminhem o docu-
mento para o presidente da Caixa.

O texto da carta lembra que
a proposta de alteração foi
construída pelo grupo de tra-
balho paritário e que a solução
está muito longe de se con-
cretizar na vida dos par-
ticipantes. Veja ao lado o con-
teúdo do documento enviado
pela APCEF para o presidente
da Caixa, Jorge Mattoso no dia

Espera preocupante

15 de março.
No fechamento desta

edição, chegou a notícia de que
foi assinada no dia 15 de março
a aprovação pelo Ministério da
Fazenda da proposta de
alteração do regulamento do

"Os participantes da

Funcef vêm aguardando,

com aflição, desde 1997,

uma  solução para os pro-

blemas dos atuais planos de

benefícios da Funcef. Ainda

que a nova administração da

Caixa tenha constituído um

grupo paritário de trabalho,

em agosto de 2003, para

resolver essas pendências,

até o presente momento

nada se materializou.

Os prazos anunciados

pelos representantes da

Caixa não se confirmaram, o

que acarreta descrédito e

desesperança nos partici-

pantes. Como a definição

depende exclusivamente do

Ministério da Fazenda e

Ministério do Planejamento,

somente a Caixa poderá

intervir nesse processo. Por

isso, exigimos uma pronta e

eficaz ação da direção da

Caixa, na pessoa do seu

Presidente, para dar fim a

essa já longuíssima espera."

A demora na implantação das mudanças nos planos de benefícios da Funcef
foi assunto da reunião de aposentadas e aposentados organizada pela APCEF.

Carla Rossa

A
 APCEF prepara uma
super Festa de
Páscoa para os seus

associados e dependentes. A
meninada vai se divertir com a
programação especial para o dia
8 de abril. A festa acontece na
Colônia A da APCEF (Av. Cel.
Marcos, 627), a partir das 15
horas.

Muitas brincadeiras e
atividades para as crianças e
para os adultos. Vai ter mala-
baristas, recreacionistas, coelho
e coelha, gincana, boliches, ma-
quiagem colorida, oficina de
fantoches. Uma novidade es-
pecial será o show com os Três
Porquinhos, a clássica história
será contada em um lindo
musical. Além disso, brinquedos
para animar a criançada: cama
elástica, piscina de bolinhas e
pula-pula.

Outro atrativo será o Grenal

O coelhinho vem

chegando com festa

infantil misto. A partir das 16
horas, no campo da Colônia B,
meninas e meninos irão disputar
um animado jogo com a
presença animada dos pais
torcedores. As inscrições serão
feitas na hora ou antecipa-
damente na APCEF (51 3268
1611). O número de times
dependerá da quantidade de

participantes. Então,
é só chamar os ami-
gos e organizar o time
e a torcida.

Para os adultos
haverá distribuição
de erva-mate para
um delicioso chimar-
rão à sombra das
árvores que orna-
mentam a Colônia da
APCEF.

E pensando não
só na diversão de
seus associados, mas

também buscando levar um
pouco de solidariedade para
aquelas pessoas mais neces-
sitadas, a APCEF fará a coleta
de alimentos não perecíveis,
brinquedos e roupas para ser
entregue a entidades cadas-
tradas junto a Ong Moradia e
Cidadania. Portanto, não
esqueça de levar a sua doação.

EVENTOS DA

APCEF

Terças-feiras, 20h,

sede A

Encontro do Núcleo

de Cultura Gaúcha da APCEF

Segundas e quartas-

feiras, 19h30min, Cen-tro

Cultural Cia de Arte

Ensaio do grupo de teatro Caixa

de Pandora

Quintas-feiras, 19h, Cen-

tro Cultural Cia de Arte

Ensaio do Coral APCEF

MARÇO

25 - Workshop Coral APCEF

31  - Prazo máximo de

associação para participar

nos Jogos da Fenae

ABRIL

4 - Início das oficinas de teatro

4 e 5 - Eleições da APCEF

5 - Reunião de aposentados

7 - Início da oficina de voz

8 - Festa de Páscoa

Segunda quinzena - Início

dos Jogos de Integração

27 a 30 - VIII Festival de

Música Fenae com a partici-

pação da música selecionada

pela APCEF.

MAIO

3 - Reunião de aposentados

20 - Passeio do Dia das Mães

no barco Cisne Branco

JUNHO

7 - Reunião de aposentados

10 - Jantar Baile de ani-

versário da APCEF

15 16 e 17 - Etapa estadual

dos Jogos de Integração

AGOSTO

12 - Baile do Queijo e do Vinho

19 a 26 - Jogos da Fenae em

Blumenau , Santa Catarina

REG/Replan e da criação do
Novo Plano da Funcef. Como
ainda falta aprovação pelo
Departamento de Controle das
Estatais (DEST) e pela Secre-
taria de Previdência Comple-
mentar (SPC), a orientação da

APCEF é de que sejam envi-adas
cópias da correspondência para
o e-mail do presidente da Caixa
jorge.mattoso@caixa.gov.br, para
que a longa espera seja trans-
formada em vitória para os
participantes da Funcef.

Carta ao

presidente da

Caixa
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DIRETORIA

EXECUTIVA

Titulares
Presidenta - Célia Margit
Zingler - Ag. S. Cruz do Sul
Vice-presidente -
Marcelo Marimon Gonçal-
ves - Ag. Porto dos Casais
Aposentados, Saúde e

Previdência - Amanda
Angélica Gonzales Car-
doso - JURIR
Cultural - Almeri Spín-
dola de Souza - Apo-
sentada POA
Social e Lazer - Jesualda
Lanzini Prado - GIFUG
Comunicação - Marcos
Leite de Matos Todt - Ag.
Praça Ruy Barbosa
Patrimônio - Paulo
Ricardo Belotto - Ag Praça
da Alfândega
Esportes - Ricardo Luis
Rocha Christino - Ag.
Lupícinio Rodrigues
Relações de Trabalho -
Tiago Vasconcellos Pe-
droso - Ag. Tristeza

Suplentes

Beatriz Maria Berghahn -
EN POA Centro
Felisberto Machado de
Souza - REREV
Gilmar Cabral Aguirre - Ag.
Praça da Alfândega

N
os dias 4 e 5 de abril
acontece a eleição
para a Diretoria

Executiva, Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal da APCEF. A
eleição para o triênio 2006-
2009 teve apenas uma chapa
inscrita e ocorre em turno
único. Têm direito ao voto
todos os associados, ativos,
aposentados e pensionistas, em
dia com as suas obrigações
sociais, conforme determina o
estatuto da entidade, e que se
associaram até 3 de outubro de

2005. Quem não estiver na sua
unidade de trabalho poderá
votar em separado em qualquer
urna, apresentando um docu-
mento de identidade.

As urnas de votação
estarão na sede administrativa
da APCEF (Av. Cel. Marcos,
627) e em todas as unidades
da Caixa no estado, no horário
de funcionamento desses
locais. Para votar, os asso-
ciados devem apresentar algum
documento de identificação.

Depois da posse da

ELEIÇÕES

Direito de associado

Jailson Bueno Prodes -
Ag. Cristo Redentor
Luis Alberto Candia Rami-
rez - Ag. José do Patrocínio
Paulo César Ketzer - Ag.
Cavalhada
Ruben Danilo de Albu-
querque Pickrodt - EN
Porto Alegre Centro
Sandro Dias Fernandes -
Ag. Otavio Rocha
Sérgio Aveline Squeff - Ag.
São Jerônimo

CONSELHO

DELIBERATIVO

Regional

Alto Uruguai

Titular: Ricardo Luiz Müller
- Ag. Erechim
Suplente: Vanda Maria
Bianzin Grzeidak - Ag.
Erechim
Regional Centro

Titular: Marcelo Husek
Carrion - Ag. Santa Maria
Suplente: Athos Ronaldo
Miralha da Cunha - Ag.
Santa Maria
Regional

Fronteira Oeste

Titular: Jefferson Araújo da
Silva - Ag. Alegrete
Suplente: Flávio Dornelles
Paré - Ag. Uruguaiana
Regional

Fronteira Sul

Titular: Vilmar Vallenoto da
Silva - Ag. Bagé
Suplente: Vagner Kobe
Braga - Ag. Dom Pedrito
Regional Grande POA

Titulares
Carlos Alberto Träsel -
JURIR
Cláudio Stern da Cunha
Filho -Ag. Porto dos Casais
Devanir Camargo da Silva
-Ag. Otávio Rocha
Maria Regina P. Figueiró -
Aposentada POA
Maristela da Rocha - Ag.
Otávio Rocha
Paulo Daisson Gregório
Casa Nova - GITER
Suplentes
Jorge Peixoto de Mattos -
PAB Justiça do Trabalho
Juarez Machado de
Oliveira - GIPRO
Marcela Nunes de Aguiar
- Ag. Independência
Renato de Castro Becker -
Ag. Menino Deus
Vera Lúcia Reck de Araújo
- PAB Justiça Federal
Volmar Fernando Alves
Dal Santo - Ag Bom Fim
Regional

Litoral Norte

Titular: Nei Glades de
Francisco - Aposentada
Torres
Suplente: Carmen Rejane

Ramos - Ag. Osório
Regional

Litoral Sul

Titular: Marco Antônio
Botelho Gomes - Ag. Rio
Grande
Suplente: Jonas Aguiar -
Ag. Rio Grande
Regional Missões

Titular: Moacir Scheuer
Deves - Ag. Ijuí
Suplente: Marcos Maicá -
Ag. Santa Rosa
Regional

Passo Fundo

Titular: Paulo César
Kunzler - Ag. Passo Fundo
Suplente: Régis Moreno
Nogueira Santos - Ag.
Carazinho
Regional Serra

Titular: Marcos Mazzutti de
Castro - Ag. Canela
Suplente: Marcos Ale-
xandre Streck - Ag. Vinte
de Setembro
Regional Sul

Titular: Cristina de Souza
Gularte - Ag. Pelotas
Suplente: Luiz Antonio
Reck de Araújo - Ag.
Pelotas
Regional

Vale do Paranhana

Titular: João Alberto
Holsbach - RETPV Taquara
Suplente: Dirceu D'Ávila

Nominata Chapa 1

diretoria eleita será realizada a
eleição dos Representantes de
cada unidade da Caixa no
estado e também dos Coorde-
nadores e Tesoureiros das 14
Regionais da APCEF.

Confira a nominata com-
pleta da chapa inscrita.

Sampaio - Ag. Taquara
Regional

Vale do Rio Pardo

Titular: Gilberto Castoldi -
Ag. Santa Cruz do Sul
Suplente: Adroaldo Sch-
midt Carlos - Ag. Ca-
choeira do Sul
Regional

Vale do Taquari

Titular: Rafael Reckziegel
- Ag. Arroio do Meio
Suplente: Luis Antônio
Sieben - RETPV Lajeado
Regional

Vale dos Sinos

Titular: Nestor Francisco
Imhoff - Ag. Portão do Sul
Suplente: Odenar Corrêa
de Souza - Ag. Novo
Hamburgo

CONSELHO FISCAL

Titulares
Cláudio Morais Soares -
Aposentado
Geraldo Otoni Xavier
Brochado - Ag. Azenha
Guaracy Padilla Gon-
çalves - GIFUS
Suplentes
Celso Danieli - Ag. Assis
Brasil
Marisa Zancan Godoy - Ag.
Gravataí
Sandra Maria Faria - Ag.
Alto Petrópolis

ELEIÇÕES APCEF
Dias 4 e 5 de abril

Locais de Votação

Sede Administrativa da APCEF

e Unidades da Caixa
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Fotos Nede Losina
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O
 projeto cultural
APCEF Em Cena
retoma suas ativi-

dades a partir do dia 4 de abril.
O projeto busca o convívio
cultural entre os associados e
também desenvolver o po-
tencial artístico dos partici-
pantes, que são instigados a
experimentar as várias ex-
pressões da arte, transfor-
madas em ferramentas para
uma melhor qualidade de vida.

Nas duas oficinas, para ado-
lescentes, adultos e apo-
sentados, serão trabalhados
conhecimentos teóricos,
integração, desinibição, sen-
sibilidade, jogos dramáticos,
improvisação, construção do
personagem e interpretação.
As aulas serão no Centro
Cultural Cia de Arte (rua dos
Andradas,1780).

As oficinas serão mi-
nistradas pelo diretor de teatro
Artur José Pinto e acontecerão
às terças-feiras, das 15h às 18
horas, para adultos, e das
19h30min às 22 horas, para
todas as idades a partir de 15
anos. A duração é de três
meses. O encerramento das
oficinas será com a apre-
sentação de uma esquete teatral
pelos participantes. As

inscrições podem ser feitas na
APCEF, pelo telefone 51 3268
1611. O curso é pré-requisito
para quem quiser integrar o
grupo de teatro da APCEF,
Caixa de Pandora. O investi-
mento para associados é de R$
60 mensais para cada oficina, o
que significa, no mínimo, 50% a
menos que o valor de outros
cursos semelhantes no mercado.

OFICINA DE VOZ

Outra oficina do APCEF
Em Cena é a de voz. Os
participantes irão aprender
sobre o uso adequado da voz
e a aprimorar a sua utilização.
A oficina também pode ser um
incentivo para a participação
no Coral APCEF. As aulas
serão ministradas pelo fono-
audiólogo e associado da

O
associado da
APCEF Valter da
Silveira Nunes, da

RETPV Parobé foi o vencedor
do concurso FotoFenae
Fotografia 2005 com a obra
SOS Natureza. A entrega do
prêmio foi feita no dia 23 de
fevereiro pela presidenta da
APCEF, Célia Zingler, e pelo
diretor de Relações do Tra-
balho, Devanir Camargo da
Silva, e diretoras do Sindicato
dos Bancário do Vale do
Paranhana.

Com a obra Mela, o

Prêmios para  o estado

O
Coral APCEF
promove o seu
primeiro workshop

de canto coral no dia 25 de
março. O objetivo é  propor-
cionar uma oportunidade de
integração entre os associados
e o Coral, além de despertar e
incentivar o interesse pelo
canto coral. Outro objetivo é
selecionar novos integrantes
para o Coral APCEF.

No encontro haverá uma
palestra com fonoaudiólogo,

O prazer de

cantar em grupo

aula de técnica vocal e
experimental de canto coral e
integração com os coralistas.

A oficina será realizada na
Colônia B da APCEF (Av. Cel.
Marcos, 851) das 8h30min às
18h. A taxa de inscrição é de
R$ 10 com almoço incluído e
será fornecido certificado aos
participantes. As inscrições
podem ser realizadas na
APCEF pelo telefone 51 3268
1611 ou no dia da oficina na
Colônia B.

associado Paulo Roberto
Fogaça dos Santos, da agência
Praça da Alfândega, em Porto
Alegre, recebeu menção
honrosa.

O concurso ArteFenae
Desenho Infantil, na categoria
nascidos entre 1993 e 1994,
também teve gaúcho premiado.
André Conterno Getelina, foi
classificado em segundo lugar
pela comissão julgadora e pelo
júri popular. Ele é filho da
associada Beatriz Regina
Conterno Getelina, de Frederico
Westphalen.

Auto de Natal: integração entre o Caixa de Pandora e Coral APCEF.
Apresentação do Coral no encerramento do programa
de preparação para a aposentadoria da APCEF.

O Grupo de Teatro Caixa de Pandora reúne-se para

estudos e ensaios às segundas e quartas-feiras a partir das

19h30min.

O Coral APCEF realiza os ensaios todas às quintas-feiras,

às 19 horas. Os encontros acontecem no Centro Cultural Cia

de Arte (Andradas, 1780).

Oficinas de teatro

Início: 4 de abril
Horário: terças-feiras, das 15
às 18 horas e das 19h30min
às 22h
Local: Centro Cultural Cia de
Arte
Oficina de voz

Início: 7 de abril
Horário: sextas-feiras, das 19h
às 21h
Local: Centro Cultural Cia de
Arte

GARANTA

A SUA VAGA

APCEF Nilo Motta. Iniciam no
dia 7 de abril e acontecem
todas às sextas-feiras, das 19
às 21 horas, no Centro Cul-
tural Cia de Arte (rua dos An-
dradas, 1780). As inscrições
podem ser feitas pelo telefone
51 3268 1611 ou pelo e-mail
eventos@apcefrs.com.br.

ENSAIOS

Entrega do prêmio para o associado Valter da Silveira Nunes, que
contou com o prestígio dos colegas.

As inscrições para o concurso
ArteFenae Animação 2006
estão abertas até 24 de abril.
Podem participar os sócios
efetivos das Apcefs ou contri-
buintes do Fenae Doações. As
animações são para veiculação
na internet e devem ser
enviadas em Flash.
O primeiro lugar receberá 150
mil pontos no programa PAR,
o segundo 100 mil e o terceiro,
50 mil, além de troféus. O
vencedor do júri popular ganha
50 mil pontos e troféu. As seis
animações pré-selecionadas
para o júri popular recebem 2
mil pontos e cada participante
inscrito ganhará 200 pontos no
programa PAR e certificado.
O regulamento do concurso
está na página eletrônica da
Fenae (www.fenae.com.br).

ANIMAÇÃO

Carlos Silva

APCEF

APCEF

APCEF EM CENA

Mais uma temporada
em cartaz
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E
m 1995, um processo
inédito no país solicitava
a inclusão de com-

panheiro de mesmo sexo no
plano de saúde da Caixa, o antigo
Pams. O empregado da Caixa
Ricardo Pecin Couto e seu
companheiro, o associado da
APCEF Isidoro de Souza Rezes,
foram precursores na busca por
direitos. Naquele ano, a Caixa
realizou um recadastramento no
Pams e Ricardo resolveu incluir
seu companheiro como depen-
dente. Ao encaminhar a soli-
citação em 5 de abril foi recebido
por colegas com piadas e risos. A
partir daí Ricardo e Isidoro
resolveram ir à Justiça buscar
seus direitos. A primeira sentença
foi parcialmente favorável, já que
o pedido de declaração de união
estável não foi concedido. A
Caixa e a Funcef recorreram da
decisão que permitia a Isidoro
torna-se dependente no Pams. A
3ª turma do Tribunal Federal da
4ª Região considerou um "ato

discriminatório" por parte da
Caixa e Funcef e determinou a
inclusão imediata no plano de
saúde, sem possibilidade de
apelação.

Porém em 1999, Ricardo
sofreu um acidente vascular
cerebral e faleceu. Iniciou-se,
então, uma nova luta por parte
de Isidoro para manter-se como
beneficiário do plano. "Retira-
ram o direito conquistado de
inclusão no plano de saúde e
informaram que para eu manter
o plano teria que recorrer nova-
mente ao Judiciário", conta Isidoro
Rezes. Foi o que ele fez. "Recorri
ao Judiciário para solicitar a
pensão por morte ao INSS e para
isso foi necessário outro processo
de declaração de reconhecimento
de união estável", relata Rezes.
Em 2001, o pedido de declaração
de união estável foi julgado
procedente. No mesmo ano, a
Funcef foi obrigada a conceder
pensão por morte.

No acordo coletivo dos

empregados da Caixa de 2005/
2006, uma antiga reivindicação
foi atendida: a inclusão no Saúde
Caixa de dependentes de com-
panheiros do mesmo sexo. O
quinto parágrafo da cláusula 28
diz: "Na hipótese de par-
ticipantes titulares casados,
companheiros (as) inclusive de
mesmo sexo, com o respectivo
registro no Sistema de Recursos
Humanos - SISRH, ficará
garantido o pagamento de men-
salidade única para o grupo
familiar, assim entendido os
titulares e dependentes diretos,
por opção do participante".

Hoje, Isidoro Rezes continua
com a luta por direitos iguais
para todas as pessoas atuando
na Ong Outra Visão. Segundo
ele, no Brasil foram obtidos
avanços, "mas não tem uma
base sólida que dê apoio", diz.
"Podemos a qualquer momento
ver direitos que foram difíceis
de ser conquistados, serem
novamente negados". Ele ques-

Muitos direitos a conquistar
tiona por exemplo, quando
outras conquistas irão entrar nos
acordos coletivos dos empre-
gados da Caixa. "Se o compa-
nheiro de um homossexual está
doente em um hospital, este tem
a licença saúde como um casal
heterossexual?".

Mais informações
Ong OutraVisão

outravisão@pop.com.br

isirezes@ibest.com.br

Bibliografia
- União Homossexual: o pre-

conceito e a justiça, Desem-

bargadora Maria Berenice Dias,

Livraria do Advogado Editora,

Porto Alegre, 2001;

- Homoafetividade: o que diz a

justiça, Desembargadora Maria

Berenice Dias, Livraria do

Advogado Editora, Porto Alegre;

- O Princípio da Igualdade e a

Discriminação por Orientação

Sexual - A Homossexualidade

no Direito, Juiz Federal Roger

Raupp Rios, editora RT

A APCEF disponibiliza aos

seus associados plantões de

assistência jurídica. Para as

ações previdenciárias, im-

posto de renda, INSS,

Funcef, plano de aúde Caixa

e defesa administrativa, o

plantão é às sextas-feiras,

das 15 às 18 horas.

Já para as ações das seis

horas para carreira técnica e

de assessoramento, tíquete

alimentação e outras de

caráter trabalhista, bem

como orientações, o atendi-

mento acontece às quintas-

feiras das 16 às 18 horas.

Os interessados devem

agendar horário pelo tele-

fone 51 3268 1611. Os a-

tendimentos acontecem na

Colônia B da Associação (Av.

Cel. Marcos, 851).

ASSESSORIA
JURÍDICA

A APCEF irá realizar

assembléia ordinária no dia

25 de março de prestação

de contas da entidade. A

assembléia será na Sede A

(Av. Cel. Marcos, 627), às 9

horas em primeira convo-

cação e às 9h30min, em

segunda e última chamada.

Os associados irão apreciar

o relatório da diretoria e o

balanço geral de 2005 da

entidade, além de deliberar

sobre outros assuntos

relacionados.

ASSEMBLÉIA
ORDINÁRIA

A primeira emissora

comunitária do Brasil , a

POA TV, está transmitindo

sua programação online

desde o dia 20 de fevereiro.

No endereço www.canalco

munitario.com.br, o inter-

nauta pode acompanhar

toda a programação do Canal

pelo computador.

A POA TV surgiu em

agosto de 1996 como Canal

Comunitário de Porto Ale-

gre. A Associação das Enti-

dades Usuárias de Canais

Comunitários em Porto Ale-

gre mantém a progra-

mação. A APCEF é uma das

entidades fundadoras da

Associação. A POA TV pode

ser vista no canal 6 da Net

TV a cabo.

AO VIVO
NA INTERNET

A
p o s e n t a d a s ,
aposentados e
p e n s i o n i s t a s

retomaram no dia 8 de março
as reuniões mensais. A primeira
reunião do ano foi realizada na
Federação dos Bancários. Os
integrantes do Grupo Estra-
tégico da APCEF  informaram
sobre o andamento das ações
do Seguro Jurídico Previden-
ciário, o Novo Plano e o Sal-
damento do REG/Replan e
sobre a reforma do Estatuto da

Aposentados realizam

a primeira reunião

Funcef.
As mulheres participantes do

encontro receberam uma ho-
menagem da APCEF e foram
saudadas pela luta principalmente
em relação à Funcef. Depois da
apresentação dos informes e
esclarecimento de dúvidas, foi
oferecido um coquetel aos
presentes.

O Novo Plano e o
Saldamento do REG/Replan
continua sem a assinatura do
presidente do Confaz, Murilo

Portugal Filho, e sem liberação
da SPC. Após essas apro-
vações, a Funcef terá um prazo
para a divulgação do plano e
para as adesões dos partici-
pantes.

O Grupo de Trabalho que
trata das alterações no Estatuto
da Funcef já concluiu a primeira
parte do processo. As questões
em que existe consenso no GT
estão prontas e as demais devem
ir para decisão no Conselho
Deliberativo da Funcef. A
próxima reunião do Grupo será
nos dias 22 e 23 de março.

O próximo encontro de
aposentadas e aposentados será
no dia 5 de abril, às 14 horas, na
Federação dos Bancários do RS.

A Federação dos Bancários

do RS realiza no dia 18 de abril

um Congresso Extraordinário.

O Congresso servirá para

autorização de filiação da

Federação à Confederação

Nacional dos Trabalhadores no

Ramo Financeiro (Contraf).

Confira o calendário

6 de abril – Assembléias

para escolha de delegados ao

Congresso Extraordinário.

11 de abril – Prazo para

inscrições dos delegados e

delegadas eleitas.

18 de abril – Realização

do Congresso Extraordinário.

APARTAMENTO
Vende-se apartamento dois
dormitórios, 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.

BRIQUE

CONGRESSO
DOS BANCÁRIOS

Carla Rossa

ORIENTAÇÃO PARA
MULHERES DO REG
As associadas que se
aposentaram proporcio-
nalmente e ainda não ingres-
saram com ação judicial para
buscar a isonomia do valor de
aposentadoria em relação aos
homens, devem contatar a
APCEF ou a assessoria jurídica
o mais breve possível.

Aposentados na reunião de abertura do ano.
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COLUNA DOS

APOSENTADOS

Fábulas modernas

Curiosidades

Leia e aumente os seus
conhecimentos sobre doenças
segundo  Mário Quintana.

"Deficiente" é aquele que
não consegue modificar sua
vida, aceitando as imposições
de outras pessoas ou da
sociedade em que vivem, sem
ter consciência de que é dono
de seu destino.

"Louco" é quem não
procura ser feliz com que
possui.

"Cego" é aquele que não
vê seu próximo morrer de frio,
de fome, de miséria. E só tem
olhos para seus míseros
problemas e pequenas dores.

"Surdo" é aquele que
não tem tempo de ouvir um
desabafo de um amigo, ou
apelo de um irmão. Pois está
sempre apressado para o
trabalho e quer garantir seus
tostões no fim do mês.

"Mudo" é aquele que não
consegue falar o que sente e se
esconde por trás da máscara
da hipocrisia.

"Paralítico" é quem não
consegue andar na direção
daqueles que precisam da sua
ajuda.

"Diabético" é quem não
consegue ser doce.

"Anão" é quem não sabe
deixar o amor crescer.

E, finalmente, a pior das
deficiências é ser miserável,
pois "miseráveis" são todos
que não conseguem falar com
Deus.

Não pensar em nada

será possível?...

Pois eu quis fazer esta
prova, de ficar sem pensar em
nada, por algumas horas, e me
pus assim a ficar em silêncio,
sentei-me perto de uma árvore
grande, com uma boa sombra
e disse para mim mesmo, não
vou pensar em nada! Mas dei-

me conta que só em pensar que
não queria pensar em nada, eu
já estava pensando, Mesmo
assim fiquei ali procurando não
pensar em nada; não foi
possível, pois sempre vinha
algo em minha mente, e lá
estava eu a pensar em algo.

Após comecei a pensar
comigo mesmo: será que não
se pode ficar sem pensar em
nada? Ai surgiu algo gozado,
senti meu coração a pulsar
muito forte, e fiquei assustado.
O que se passa comigo? Era
meu coração que queria se
manifestar, preocu-pado com o
meu silêncio. Minha mente
teimava em não querer pensar.
Achei melhor então obedecer
meu coração, deixar que os
meus pensamentos ficassem
junto ao meu coração! E assim
me senti mais calmo, e ao meu
propósito de ficar sem pensar
em nada não era possível. Foi
então que comecei a pensar,
primeiro nas coisas que eu

O
s associados da
APCEF curtiram o
verão nas Colônias

da Associação. As Colônias de
Tramandaí e Cassino estiveram
com sua capacidade máxima
durante o período de veraneio.
Em Cassino além dos aparta-
mentos, houve também lotação
plena no camping. Nas duas
Colônias houve fila de espera
de associados interessados em
desfrutar de toda a estrutura
oferecida pela APCEF.

A Colônia de São
Francisco de Paula também
teve boa procura, com maior
freqüência nos finais de
semana. A Colônia é muito
procurada durante todo o ano
por associados que apro-veitam
para usufruir do belo espaço
físico e também aliar um passeio
pela região da Serra gaúcha.

Veraneio nas Colônias

da APCEF

A Colônia de Itapirubá
apresentou bastante procura
durante o mês de fevereiro,
principalmente no período de
carnaval.

As piscinas da Colônia A
em Porto Alegre receberam
grande quantidade de asso-

ciados. Ainda, foram muito
utilizadas as churrasqueiras e o
salão de festas.

As sedes do interior
também receberam um bom
número de associados, especi-
almente durante os finais de
semana.

Colônia de Tramandaí é uma das mais procuradas pelos associados.

Na fase final

Arquivo APCEF

O
s associados da
APCEF terão em
pouco tempo mais

um espaço para realizar suas
confraternizações. A reforma
do galpão crioulo está quase
concluída. A obra está na fase
de troca do telhado, depois
serão reformadas as paredes,
lixado o assoalho, reformados
banheiros e cozinha e ade-

Carla Rossa

quadas as instalações do fogo
de chão, instalação elétrica e
projeto de prevenção de
incêndio.
Para o diretor de Patrimônio da
APCEF, Marcelo Marimom, a
obra "vem ao encontro dos
compromissos assumidos pela
atual gestão com a regula-
rização e manutenção das
sedes da Associação".

A reforma no galpão está quase concluída.

passei e não gostei, mas me
foram úteis como aprendizado,
depois nas coisas que deixei de
fazer, e mais tarde nas coisas
que fiz com muito carinho e que
me deixam saudades até hoje,
mas que ainda vem em meus
sonhos. Às vezes sinto em
minha boca o gosto de seu
batom, de sua cabeça em
minhas mãos, de seu perfume.
Tudo isso eu ainda tenho em
minhas lembranças. E assim
fiquei sabendo como é bom
PENSAR, procurar os
pensamentos sempre.  Só
quando se pensa se sabe o
quanto já se viveu!
Manoel Alceri Tiberio

Perda

Queremos informar que
o Patrão lá de cima precisou
de nossa colega e amiga Onélia
Ferrarez Paiva e veio buscá-la
no dia 4 de março de 2006.
Desejamos que tua nova
morada seja muito linda,

querida amiga, e que estejas em
paz.
Frases do mês

– "A desgraça dos
grandes é que eles não querem
ouvir a verdade. (John Jacoby)

– "Vestuário: uma enca-
dernação que freqüentemente
vale mais que o livro". (P.
Véron)

Contato

Se você, colega
aposentado, souber de histórias
interessantes e quiser contá-las,
faça-o. Envie para o e-mail
d.lucia@terra. com.br ou leve
ao  colega Tiberio na Rua
Vigário José Inácio, nº 368,
sala 603.

Este texto contou com a
colaboração dos economiários
aposentados: Beatriz Borba
Gonzaga, Dora Lúcia Neu-
berger, Manoel Tiberio, Mardir
de Fátima Kurrle e Luiz Carlos
de Aragão.
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Expectativas para 2006CINEMA

[conversa de casa]

Este é o último Conversa de
Casa do João de Barro. As razões
são muito simples: depois de ter
acertado 14 em 24 premiações
do último Oscar, decidi aceitar
o convite e me tornar
Superintendente Regional da
Caixa no Haiti. Estou desgostoso
comigo mesmo, o caro leitor
compreenda que, nestes dois
anos de coluna, eu aprendi mais
cinema do que nos dez anos
anteriores, visto a necessidade
de pesquisar muitas informações
para fazer a melhor coluna
possível. Sei que, graças à coluna,
eu ganhei mais do que os meus
leitores.

Mas não fiquem tristes! Eu
vou para o Haiti onde o único
cinema só passa um gênero de
filmes, justamente o meu
preferido: o TERROR ! Lá, os
haitianos chamam terror por
outro nome: Documentário!

Meu sucessor na coluna será
um jornalista contratado por um
programa social experimental
para apenados em prisão
albergue. O gesto nobre desta
Associação somente a
engrandece, bem como a todo
o corpo de associados que,
como todos sabem, é difícil ter
uma primeira chance, quem dirá
uma segunda.

Portanto, em abril a coluna
continuará e cabe a todos nós
darmos um crédito de confiança
ao meu sucessor.

Muito Obrigado a todos
vocês, dignos leitores, que com
suas críticas e eventuais elogios
me fizeram crescer além do que
eu poderia sequer imaginar.

Quanto ao Oscar 2006,
apenas duas observações que
considero pertinentes: primeira,
que espécie de grande vencedor
do Oscar é este, que ganhou
três Oscars, enquanto os três
outros concorrentes perderam
ganhando três Oscars também?
A explicação só pode ser banal:
o prêmio mais importante da
noite do Oscar é o prêmio para
Melhor Filme em Língua Inglesa;
os outros prêmios são, na
prática, meros “cala-bocas” para
os outros profissionais que
fazem filmes. Melhor filme é
prêmio para o Produtor, não
para o Diretor, embora no caso
de Crash - No Limite, o diretor e
roteirista Paul Haggis recebeu
também o Oscar de Melhor
Filme em Língua Inglesa porque

também era produtor do filme.
Ele ganhou também como
roteirista e perdeu para Ang Lee
na direção.

Segunda observação: ficou
claro para mim que Hollywood
está perdida: pelo segundo ano
consecutivo não a audiência do
show do Oscar caiu como as
bilheterias no mercado domés-
tico também apresentaram
sensível queda. Os especialistas
dizem que a razão se deve a duas
palavras – Internet e DVD.
Entretanto, penso que o furo é
mais embaixo. No show deste
ano, foram mostrados quatro
“clips” sobre o que Hollywood
fez de melhor, juntando o
melhor da arte cinematográfica
com o melhor resultado
econômico possível. Daí as
apresentações temáticas como
Cine-biografia, Policial “Noir”,
Temática Social “e Épico, todos
sem exceção ótimos filmes como
arte e como produto”.

Então, a minha conclusão
sobre este Oscar não é uma
resposta, mas uma pergunta:
Conseguirá Hollywood unir Arte
e Indústria novamente? Ficou
muito claro que a fórmula atual
desgastou-se.

Apesar de tudo, dá para
peneirar o que vem por aí de
bom no Cinema, agora que o
Oscar terminou. Muitos dos
títulos não têm ainda a versão
em português, mas são
inteligíveis porquê pretendem
atingir uma bilheteria mundial.

Então, vamos lá!
Ação/Aventura/

Guerra/Faroeste

Não vai faltar perseguições,
tiroteios, explosões, ufanismo e
muitos efeitos especiais. Os
títulos mais promissores são:
"Superman Returns", com Kevin
Spacey como Lex Luthor; “O
Assassinato de Jesse James”, com
Brad Pitt; “Piratas do Caribe 2”,
com Johnny Depp; “Cassino
Royale”, com o novo James
Bond, Daniel Craig; “O Código
Da Vinci”, com Tom Hanks,
chega em Maio; as continuações
de “X-Men” e “Missão: Impos-
sível” em suas terceiras versões;
“World Trade Center”, sobre
os atentados de 11 de Setembro
de 2001, com Nicholas Cage;
“300”, baseado numa versão do
quadrinista Frank Miller sobre a
Batalha das Termópilas, com
Rodrigo Santoro; e, por último,
para concorrer ao Oscar 2007,
o campeão dos conservadores,

Clinton Eastwood Jr., vem com
“Flags of Our Fathers”, sobre a
batalha de Iwo Jima e os cinco
soldados que foram imortali-
zados na foto em que hasteiam
a bandeira americana. Já é o
favorito para papar os Oscars no
próximo ano.
Drama/Romance/

Temática Social

Seguindo a tendência deste
ano, vai haver uma luta ferrenha
entre os conservadores e os
liberais de Hollywood, personi-
ficados por seus campeões: Clint
Eastwood pela direita e George
Clooney pela esquerda. O
grande romance de 2006
promete ser “Tristão e Isolda”,
enquanto “Marie Antoinette”,
com Kirsten Dunst e direção de
Sofia Coppola, foi feito visando
o Oscar 2007; o “Perfume”,
baseado na obra de Patrick
Süskind, terá Dustin Hoffman;
“Apocalypto”, de Mel Gibson,
nos mostrará o desapareci-
mento dos Maias; “Fur”, com
Nicole Kidman, é a cinebiografia
da fotógrafa Diane Arbus; “A
Praire Home Companion”, do
recém oscarizado Robert
Altman; e, no Brasil, veremos a
biografia de “Zuzu Angel”, com
Patrícia Pillar; e Selton Mello
como o vilão em ”O Cheiro do
Ralo”. George Clooney irá
enfrentar Eastwood com dois
filmes: “The Good German”, um
drama passado no pós-Segunda
Guerra em Berlim, e “Michael
Clayton”, a história de um
advogado que serviu os pode-
rosos e que é descartado de uma
hora para outra. É importante
colocar uma aventura como “O
Novo Mundo”, de Terrence
Malick, como drama e romance,
porque este é o centro
dramático do filme e não as lutas
entre índios e colonizadores.
Comédia/Musical/Animação

Estes gêneros estão em alta,
graças aos últimos sucessos.
Adaptações de musicais da
Broadway, seqüências e peças
teatrais. “A Era do Gelo 2”, de
Carlos Saldanha, continua as
trapalhadas do Bicho-preguiça,
do Mamute e do Tigre Dentes-
de-Sabre; “Cars”, uma história
sobre como carros de dife-
rentes gerações se relacionam,
do diretor John Lassiter, o
mesmo de “Toy Story”. As
comédias estarão bem represen-
tadas pelos próprios brasileiros,
como “A Máquina”, de João
Falcão”; “Os Desafinados”,

sobre um grupo na época da
Bossa Nova, com Rodrigo
Santoro e “Quem tem Medo de
Irmã Vap?”, com a dupla
consagrada no teatro Nei
Latorraca e Marco Nanini. Os
americanos vêm com tudo com
“For Your Consideration”, de
Christopher Guest; “As you Like
It”, com Kenneth Branagh;
“Super Ex-Girlfriend”, com Uma
Thurman e “Rent-Os Boêmios”,
um musical que adapta para a
atualidade “La Bohéme”. Will
Ferrel, sempre ele, vem com
uma comédia onde sua vida é
narrada ao vivo em “Stranger
than Fiction”.
Os documentários

Continuam em alta, tanto
brasileiros como estrangeiros:
em “Sicko”, Michael Moore vai
em cima do sistema de saúde
americano; “Soy Cuba-O
Mamute Siberiano”, de Vicente
Ferraz, conta a história da única
co-produção cinematográfica
entre cubanos e russos; “Enron”,
nos fala dos escândalos financei-
ros americanos; “Suíte Habana”
mostra a vida dos moradores de
Havana sem cortes; “Moro no
Brasil”, do finlandês radicado no
Brasil Mika Kaurismaki, faz uma
viagem antropológica desde a
Amazônia até o Rio de Janeiro
para compreender melhor como
a música de nosso país se
formou.
Suspense/Horror/Policial

Nesta área estamos definiti-
vamente bem. Há muitos títulos
que realmente prometem seja
pelo diretor, pelos atores, pelo
livro no qual o filme se baseou,
ou nestes três elementos. Curto
e grosso, como diria Sam Spade:
“Zodiac” é sobre a caçada
verdadeira pelo “assassino do
zodíaco”, ocorrida uma década
atrás; “Miami Vice” é
transposição da série de TV dos
anos 80 pelo seu próprio
produtor, o agora diretor
Michael Mann; “Lady in the
Water” é o novo suspense de
M. Night Shyamalan; “The Black
Dahlia” é o novo Brian de Palma,
baseado no romance de James
Ellroy; “The Departed” é um
policial de Matin Scorsese com
Leonardo DiCaprio e Matt
Damon; “The Good Shepherd”,
dirigido por Robert De Niro,
tem Matt Damon e Angelina Jolie
contando os primeiros
momentos da criação da CIA, o
órgão principal da espionagem
americana; a refilmagem pelo

novato e já notável Alexandre
Aja de “The Hills Have Eyes”, um
clássico do horror e “Sin City 2”,
uma nova adaptação dos
quadrinhos de Frank Miller, com
os mesmos diretores do
primeiro filme: o próprio Miller
e Robert Rodriguez.
Ficção Científica

Darren Aronovfski conse-
guiu convencer a recém oscari-
zada Rachel Weisz a  fazer
“The Fountain” por dois motivos:
a contratação de Hugh Jackman
e o pedido de casamento (não a
Jackman, mas a Weisz). A his-
tória se passa e se cruza entre
três períodos de tempo – os
séculos 16, 21 e 26. Pode ser o
melhor ou o pior filme do ano.
Atenção redobrada! “V de
Vingança” é baseado nos qua-
drinhos de outro mestre, Alan
Moore, que mostra uma
Londres futurista dominada por
uma ditadura que revolucio-
nários pretendem derrotar,
dentre eles uma Natalie Portman
careca. “O Homem Duplo”,
com Keanu Reeves e direção de
Richard Linklater, é uma mistura
entre animação e ficção científica
sobre um policial que se infiltra
no submundo das drogas.
Somente para não esquecer

“Os Três Enterros de
Melchiades Estrada”, protago-
nizado e dirigido por Tommy
Lee Jones, que ganhou a Palma
de Ouro no ano passado como
melhor ator só tem comparação
em estranhamento com o
desempenho de Cillian Murphy
em “Café da Manhã em Plutão”,
onde ele faz um travesti neste
filme de Neil Jordan.

Ah! Um último aviso
Se encontrarem um filme

asiático, principalmente da
China, da Coréia do Sul ou do
Japão, não hesitem: comprem a
entrada, agarrem o dvd, saltem
sobre o vhs, façam qualquer
coisa e, depois, vejam, vejam e
vejam. O Cinema Asiático não é
para ser compreendido, mas
para ser saboreado.

Paulo Casa Nova foi indicado o
novo Superintendente Regional
da Caixa em Porto Príncipe, Haiti.
Seu Gerente de Mercado Para
Reconstrução passou a noite fora
e voltou estranho, com as órbitas
dos olhos para cima, andando
trôpego e com a garganta cortada.
Brrrrrr!
Casa Nova, por enquanto pode ser
encontrado na GITER/PO.
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ciano magenta amarelo preto

A APCEF está trazendo

para seus associados

mais uma super promo-

ção. Como estímulo à par-

ticipação dos associados

nas atividades esportivas

da entidade, a Associação

lançou a campanha Faça

Parte do Nosso Time.

A APCEF quer opor-

tunizar que seus asso-

ciados participem mais

dos eventos esportivos,

especialmente nos Jogos

de Integração Regionais

que começam a acontecer

a partir da segunda quin-

zena de abril. A campanha

encerra no dia 31 de

março, prazo final para a

associação de atletas que

irão participar dos Jogos

da Fenae.

A campanha distribuirá

brindes para  quem se

associar e para quem

indicar novos associados.

Uma camiseta com as

cores do Brasil foi desen-

volvida especialmente

para a campanha e poderá

também ser usada pela

torcida brasileira em busca

A
campanha de
associação APCEF
Sempre com Você

foi um sucesso. A campanha foi
realizada no período de 1º de
julho a 31 de dezembro de
2005 e teve a adesão de 270
novos associados. O sorteio
dos prêmios foi realizado no dia
24 de fevereiro na agência
Praça da Alfândega, com a
presença de associados e
diretores da APCEF e o apoio
técnico dos consultores
lotéricos do EN POA Centro.

Todos os associados da
APCEF até dezembro de 2005
estavam concorrendo aos
prêmios. Durante a campanha
também houve premiações
para os 72 associados que
indicaram novos. O sorteio foi
dividido em duas partes. Os
que indicaram novos asso-
ciados concorreram a um
DVD, um discman e um relógio
esportivo. Todos os associados
até 31 de dezembro concor-
reram a dez diárias de final de
semana nas cabanas da AP-
CEF em São Francisco de
Paula, uma TV 20 polegadas e
um DVD. Confira os
associados sorteados.
Quem indicou

DVD - Roger Silveira

APCEF SEMPRE COM VOCÊ

Entrega de prêmios

Rodrigues, agência Cristovão
Colombo.

Discman  - Livania
Vaccari Bresciani, agência
Passo Fundo.

Relógio - Debora Maria
Jacobs Machado, agência
Canudos.
Associados até 31 de

dezembro

TV - Gilberto Ongaratto,
agência Bento Gonçalves.

JOGOS INTEGRAÇÃO 2006

A caminho dos Jogos da Fenae

A
s Regionais da
APCEF já estão
preparando os Jo-

gos de Integração 2006. Os
Jogos, que têm a finalidade de
congregar os associados e
associadas da APCEF e seus
familiares através do esporte,
serão divididos em duas etapas:
a fase regional, organizada
pelas Regionais, e a fase
estadual, a ser realizada em Porto
Alegre nos dias 15 a 18 de junho.

A delegação da APCEF
que irá disputar os Jogos da
Fenae será composta pelos
atletas que participarem dos
Jogos de Integração. As
equipes campeã e vice-campeã
da fase estadual formarão a
base da equipe que repre-
sentará a APCEF. Já nas
modalidades individuais e
duplas, os primeiros colocados
estarão classificados automa-
ticamente para os Jogos da

Fenae, que acontecem de 19 a
26 de agosto, em Blumenau,
Santa Catarina.

As modalidades a serem
disputadas nos Jogos de In-
tegração são: futebol soçaite,
vôlei misto, rústica 5000
metros, vôlei de praia mas-
culino e feminino, tênis de
campo feminino e masculino,
tênis de mesa feminino e
masculino, futsal, natação
feminino e masculino, xadrez,

CAMPANHA

Faça parte do

time da APCEF

dama, canastra e dominó.
Para a fase estadual, os

atletas devem ser inscritos até
o dia 8 de junho. Será permi-
tida a inscrição de um partici-
pante em mais de uma modali-
dade. Podem participar os as-
sociados da APCEF em dia
com suas contribuições sociais.
Também serão aceitos cônju-
ges e dependentes acima de 15
anos. Os dependentes serão
inscritos apenas nas modali-

dades coletivas, sendo permi-
tida a presença de até três de-
pendentes por equipe, desde
que estejam em jogo apenas
dois. Já para os cônjuges não
há limite em nenhuma das
modalidades.

A premiação na fase esta-
dual será de troféu para os
campeões e medalhas para os
três primeiros colocados.

Informações pelo e-mail
esportes@apcefrs.com.br.

Empregados da agência acompanharam o sorteio.

Fotos APCEF

DVD - Inez
Bernardina Ca-
poan Coppini,
agência Erechim.

Diárias na

Colônia São

Francisco de

Paula da

APCEF

Eliane Velleda
Soares, ag.

Pelotas; João Guilherme Jung,
ag. São Marcos; Milissa
Carissini, ag. Gravataí; Valeria
Ludmila Kruszewska Grin,
aposentada; Izar Abreu dos
Santos, pensionista; Arlindo
Mera Prates, ag. Bento
Gonçalves; Rosimar Bentes
Ribeiro, EN/POA Centro;
Cezar Augusto Hesse, ag.
Lajeado; Dirceu de Araújo
Praça, ag. Gravataí.

O sorteio foi realizado
por diretores da APCEF.

Sorteio de brindes foi realizada no dia 24 de fevereiro.

do hexacampeonato mun-

dial de futebol, que come-

ça em junho.

Cadastro

de atletas

Para manter um maior

contato com os associ-

ados que praticam ativi-

dades esportivas, a

APCEF está realizando um

cadastramento de todos

os atletas e interessados

em desenvolver alguma

atividade na Associação.

A partir do cadastro, os

associados irão receber

informações sobre as

atividades esportivas da

APCEF.

Para atualizar seus

dados ou incluir novos

basta acessar a página

eletrônica e preencher a

ficha com os dados pes-

soais e a preferência nas

modalidades esportivas

que estão disponíveis.

As informações tam-

bém podem ser obtidas

pelo e-mail esportes

@apcefrs.com.br ou pelo

telefone 51 3268 1611.


