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No dia 11 de outubro deste ano, o cario-
ca Angenor de Oliveira completaria cem 
anos. Pouca gente sabe, mas esse é o 

nome verdadeiro de Cartola, um dos mais impor-
tantes compositores brasileiros. Por um erro do es-
crivão, seu nome saiu com um “n” a mais, detalhe 
que o cantor só descobriu aos 20 anos, quando foi 
registrar no cartório seu primeiro casamento, com 
uma moça chamada Deolinda. Seu apelido tam-
bém teve uma origem interessante: quando traba-
lhava como pedreiro, Angenor usava um chapéu-
côco para que seus cabelos não ficassem sujos 
de cimento. Os amigos não deixaram por menos e 
“Cartola” ficou para sempre associado ao rapaz.

Sua contribuição para o samba e para a cultu-
ra brasileira é incalculável. Ao longo de mais de 50 
anos, Cartola compôs mais de 500 canções e aos 
19 anos, em 28 de abril de 1928, foi um dos fun-
dadores da Escola de Samba Estação Primeira de 
Mangueira, para a qual escolheu o nome e o verde 
e rosa como cores-símbolo. O sambista começou 
a compor e a cantar já na adolescência, mas a 
vida boêmia desagradava seu pai, que o abando-
nou quando ele tinha 15 anos. A partir de então, o 
rapaz passou a trabalhar como nunca.

Cartola sempre teve uma vida humilde. 
Nasceu no bairro do Catete, no Rio de Janei-
ro, onde morou até os 11 anos, quando sua 
família se mudou para o Morro da Mangueira. 
Trabalhou como tipógrafo, pedreiro e contínuo 
no Ministério de Indústria e Comércio. Vendeu 
sua primeira música em 1931, por uma quantia 
considerada alta na época, 300 mil réis. 

Mas a bonança financeira nunca foi estável 
e ele passou por sérias crises em sua vida. Em 
1936, aos 38 anos, Cartola contraiu meningite 
e por um período teve que andar de muleta e 
parar de trabalhar. O poeta sentia vergonha de 
depender da ajuda dos conhecidos e se afastou 

do Morro da Mangueira. Ficou mais de 10 anos 
longe dos amigos, as pessoas chegaram a falar 
que ele havia morrido.

O músico passou boa parte desses anos 
trabalhando como lavador de carros em uma 
garagem em Ipanema. Em 1956, tomando café 
depois de um dia lavando carros, foi abordado 
pelo jornalista Sérgio Porto – conhecido como 
Stanislaw Ponte Preta - que ficou chocado com 
a situação do poeta e prometeu ajudá-lo. A 
partir de então, Cartola passou a fazer peque-
nas apresentações e voltou a compor. Em 1952, 
voltou para o Morro da Mangueira.

Foi nessa época em que Cartola conheceu Eu-
zébia Silva do Nascimento, conhecida como Dona 
Zica. Os dois casaram-se em 1964, após doze anos 
de namoro. Dona Zica inspirou algumas das mais 
famosas canções do poeta, como As Rosas não 
Falam, Nós Dois e O Sol Nascerá. O casal também 
abriu um restaurante, o Zicartola, que foi ponto de 
encontro de músicos, artistas e boêmios. 

Cartola gravou o primeiro LP em 1974, aos 65 
anos. Seus sambas para a Mangueira ganharam 
prêmios e inúmeras de suas canções fizeram 
parte do repertório 
de músicos como 
Carmen Miranda, 
Nara Leão, Francis-
co Alves, Paulinho 
da Viola. Também 
participou de cole-
tânea de músicas 
brasileiras organi-
zada pelo maestro 
Leopoldo Stoko-
wski. O poeta mor-
reu de câncer, aos 
72 anos, em 30 de 
novembro de 1980.

Cartola
Um poeta do samba brasileiro
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A crise e seu aprendizado
A crise econômica que afeta as economias mundiais não veio para ficar, embora seja im-

previsível saber quando ela vai terminar. O mundo tem buscado se reerguer e certamente 
conseguirá retornar à estabilidade. 

Felizmente, o Brasil está numa posição relativamente forte para atravessar este delicado 
momento. Mesmo os mais preparados para enfrentar a crise e superá-la, como é o caso da 
nossa Fundação, sofreram o seu impacto. De todo modo, o que permanece de tudo isso é 
o aprendizado que estamos tendo durante esses meses tão difíceis. A crise não nos tornou 
inertes. Estamos conscientes que precisamos avançar e buscar rentabilidade adequada para o 
patrimônio dos nossos quase 100 mil associados. 

Aproveitamos a nossa saúde financeira e a própria crise para encontrar oportunidades e 
fazer investimentos que propiciem rentabilidade adequada. Os participantes ativos, aposenta-
dos e pensionistas podem estar certos de que sempre serão feitos diagnósticos de viabilidade 
a fim de garantir a segurança de cada investimento. 

Um exemplo é o shopping Quê, localizado em Águas Claras (DF), adquirido em meados do 
corrente ano. Cerca de R$ 32,5 milhões estão sendo aplicados na construção desse shopping, 
que tem inauguração prevista para fevereiro de 2009. Águas Claras, situada em torno de Brasí-
lia, é considerada a cidade que mais cresce na América Latina e a população local ultrapassará 
250 mil pessoas em quatro anos.

Outro investimento importante ainda da área imobiliária é a reestruturação do hotel Re-
naissance, em São Paulo (SP). Após diversos ajustes no contrato, esse empreendimento terá 
uma rentabilidade estimada de 16% para este ano e superará a meta atuarial projetada, de 
12,68%, em R$4,3 milhões. 

Na gestão mobiliária, especialmente de títulos de crédito privado, estamos aproveitando opor-
tunidades e fazendo aplicações rentáveis que ajudarão a atenuar o rendimento deficiente de renda 
variável. Enfim, em cada negócio é preciso um reforço para gerar as melhores condições à FUNCEF. 

Ainda nessa edição, você poderá acompanhar o quanto evoluímos em termos de comu-
nicação. Não nos resta dúvida que o aperfeiçoamento é constante, mas já podemos comemorar 
conquistas, como linguagem mais acessível e visual mais moderno para a nossa Revista FUNCEF 
(páginas 8 e 9).

Por último, queremos destacar que estamos chegando aos 100 mil participantes e este ano 
recebemos mais de 8 mil novos associados. Agradeço a todos pelo apoio e confiança e, em 
especial, aos que ajudaram na missão de difundir a FUNCEF. 

Um Feliz 2009 para todos! 
Boa leitura! 
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A FUNCEF quer saber: 

Qual capa da Revista  
FUNCEF você mais gostou?

Edição número ___

______________________
Para responder a esta pergunta envie
e-mail para cosoc@funcef.com.br. 
O resultado será divulgado  
na próxima revista. 

______________________
Dos associados que responderam a 
enquete anterior, 54% que leram a edição 
30 da Revista FUNCEF disseram que se 
interessaram mais pela matéria “Compara-
tivo entre investir na FUNCEF e em outros 
fundos de investimento”, 32% pela Edi-
toria Seu Benefício e 14% por “Desafios 
dos maiores Fundos de Pensão no atual 
cenário econômico”.

Esta é uma publicação relativa ao mês de novembro/dezembro, produzida pela 
Coordenação de Comunicação Social da FUNCEF e impressa em papel certificado, 
cuja produção não agride o meio ambiente.
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CONCURSO CULTURAL
Fiquei em segundo lugar no Concurso “Eu penso 

no Futuro” em comemoração aos 31 anos da FUNCEF. 
É muito bom saber que nossos pequenos talentos são 
valorizados. Todos aqui da agência onde trabalho, em 
Raul Soares, estão ansiosos para ler o conto, que por 
timidez, não havia mostrado a ninguém. 

Tiago Vitor

>> Parabéns pela boa colocação no concurso! 
Os trabalhos premiados estão publicados no site 
www.funcef.com.br e na edição desta revista. 

PORTABILIDADE 
Sou associado da FUNCEF no Novo Plano. Tenho pre-

vidência privada, desde 1998, modalidade PGBL, da Caixa 
Seguros. É possível transferir para o plano da FUNCEF?

Roberto Dias Jorge

>> Sim, é possível. Essa operação se chama Porta-
bilidade e está prevista no regulamento de seu plano 
de benefícios. A FUNCEF recebe recursos financeiros 
correspondentes ao seu direito acumulado em outro 
plano de benefícios de caráter previdenciário admi-
nistrado por entidade de previdência complementar 
ou sociedade seguradora. 

De acordo com o art. 16 da Instrução Normativa 
SPC nº 5, de 9 de dezembro de 2003, quem emite o Ter-
mo de Portabilidade é o plano de benefício originário:

Desta forma, é necessário que a solicitação seja 
efetuada junto à entidade que administra o recurso 
financeiro. Anote os dados necessários para que a 
entidade administradora elabore o Termo de Porta-
bilidade: Entidade Receptora/Plano de Benefícios 
Receptor/Modalidade do Plano/N° Registro junto 
ao órgão fiscalizador/CNPJ/MF /N° do banco/N° da 
agencia/N° conta corrente/Operação/Opção pelo re-
gime de tributação. 

INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO 
Pretendo uma alteração de beneficiário no meu 

plano na FUNCEF. O que devo fazer?
Jaqueline Gottardi dos Anjos

>> Para inclusão ou exclusão de beneficiário, 
é necessário o envio do formulário “declaração 
de dependentes” disponível no nosso site www.
funcef.com.br. O documento poderá ser remetido 
através de malote ou correios, para o endereço: 
FUNCEF/ DIBEN/ GERAT - SCN Quadra 02, Bloco 
A, Térreo, Ed. Corporate Financial Center, CEP: 
70712-900, Brasília – DF.
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entrevista

Revista FUNCEF - O que significa Arbitra-
gem em fundos de pensão?
Selma Lemes - Arbitragem é uma forma 
extrajudicial de solução de conflitos fora 
da justiça estatal, estabelecida pela Lei n. 
9.307/96. A sentença arbitral proferida tem 
o mesmo efeito e característica de uma sen-
tença advinda do juiz togado. Em fundos de 
pensão, as controvérsias originadas de inves-
timentos financeiros, referentes a imóveis e 
as que digam respeito à gestão do patrimônio 
do fundo, entre outras, podem ser submeti-
das à arbitragem.
 
RF - Quais as vantagens desse recurso 
extrajudicial?
SL - Tempo e especialidade são os principais 
atributos da arbitragem e que geram uma re-
dução nos custos de transação. A arbitragem 
é um processo no qual se exercita o direito 
de defesa em sua plenitude, mas não existe a 
pletora de recursos que há nos processos judi-
ciais. Ainda, a sentença arbitral não poderá ser 
alterada pelo juiz quanto ao mérito, se for obje-
to de ação de anulação da sentença arbitral. 

Em decorrência de os árbitros poderem ser 
especialistas na matéria tratada, haverá uma 

ARBITRAGEM: UMA FORMA  
DIFERENTE DE RESOLVER CONFLITOS 
A advogada e professora da Fundação Getúlio Vargas Selma Maria 

Ferreira mostra como a Arbitragem em fundos de pensão pode resolver 
conflitos por meio de negociação entre as partes, sem necessidade da 

ação judicial. No dia 17 de novembro, ela ministrou na FUNCEF o semi-
nário “Disseminação dos métodos extrajudiciais de acesso à  
Justiça” e concedeu a seguinte entrevista à Revista FUNCEF:
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simetria de informações e a possibilidade de 
dispensar perícia. A arbitragem também é 
um instituto jurídico muito liberal em que se 
aplica o denominado princípio da autonomia 
privada. As partes poderão decidir como de-
sejam que o procedimento se paute, isto é, 
podem escolher o número de árbitros, se a 
arbitragem será institucional, se entregarão 
a administração da arbitragem a uma insti-
tuição de arbitragem (Câmaras ou Centros de 
Arbitragem), as regras aplicáveis etc.

RF - Como anda a prática da Arbitragem 
no Brasil? 
SL - O Brasil hoje é visto como um dos me-
lhores países da América Latina para sediar 
arbitragens. Possui uma lei moderna, sim-
ples e um Judiciário que apóia e também co-
íbe abusos e desvios na aplicação da lei. A 
Lei de Arbitragem está completando 12 anos 
de vigência no dia 23 de novembro e tem se 
revelado um instrumento eficaz de solução 
de conflitos. 

Leia a íntegra da entrevista no  
site www.funcef.com.br 

Mais informações: www.selmalemes.com.br

Leia a íntegra da entrevista no 
site www.funcef.com.br 

Mais informações: www.selmalemes.com.br
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FUNCEF presente no 
Simpósio de Aracaju
Estande com atendimento e debate com os diretores marcam participação da Fundação

fala associado

“Tenho orgulho em ser 
assistido pela FUNCEF. 
Espero que ela continue 
merecendo o meu apoio. 
Felicidades!” 
Vera Lúcia Faria de Moraes, 

Rio de Janeiro 

“A maior herança que o 
ex-empregado Plínio me 
deixou foi ser assistida da 
FUNCEF. Parabéns à insti-
tuição. Melhorar, todos nós 
precisamos! Meus since-
ros agradecimentos.”
Elisabeth Miranda de Almeida, 

Mato Grosso do Sul

“Parabéns pelo brilhante 
trabalho da FUNCEF em 
Aracaju.”
Pedro Carrara
Vice-presidente da AEA/MG

A FUNCEF esteve presente na 
30ª edição do Simpósio dos 
Economiários Aposentados e 

Pensionistas da Caixa, realizado entre 
os dias 9 e 14 de novembro em Aracaju 
(SE). No primeiro dia de debates, o mi-
nistro da Previdência, acompanhado do 
presidente da FUNCEF, Guilherme La-
cerda, anunciou aos presentes a apro-
vação, pela Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC), da alteração do 
artigo 115 do REG/REPLAN que prevê a 
reposição de perdas dos benefícios dos 
assistidos que saldaram.

Além de promover ações e aten-
dimento aos presentes em seu estan-
de, a Fundação reuniu seus dirigentes 
para debater assuntos pertinentes aos 
aposentados e pensionistas da Funda-
ção. Saiba mais sobre o Simpósio em  
www.funcef.com.br.

Confira os depoimentos deixados no 
livro de presença durante o Simpósio: 

Fo
to

s:
 A

rq
ui

vo
 F

UN
CE

F

Arquivo FUN
CEF

Arquivo pessoal
AEA/M

G



Revista Funcef completa 32 edições e se aproxima cada vez mais do associado

 Artista plástica, ela conta que não tem tem-
po para navegar na internet.

Em “Tire suas dúvidas” e “Entenda seu 
fundo de pensão”, os associados são es-
clarecidos sobre assuntos previdenciários e 
conhecem um pouco mais sobre a estrutura 
da FUNCEF.

As editorias “Seu Benefício” e “Seu Patri-
mônio” abordam, respectivamente, sobre os 
planos de benefícios e os investimentos da 
FUNCEF, cujo patrimônio atual se aproxima 
dos R$ 33 bilhões. 

HUMANIZAÇÃO
A coordenadora de Comunicação, Va-

léria Fazzura, afirma que a intenção é hu-
manizar os textos e valorizar as experiên-
cias dos associados e daqueles que fazem 
a FUNCEF. “O tema ‘previdência’ é muito 
denso e, por isso, uma de nossas preocupa-
ções é não deixar a revista pesada”, infor-
ma. Segundo a gestora, além de informar, 
é preciso prestigiar aqueles que tanto se 
dedicaram ou se dedicam à Caixa.

Empregados e aposentados da Caixa que 
apreciam a literatura, a música, as artes, o 
esporte, o voluntariado, ou qualquer outra 
atividade inusitada têm seu espaço garanti-
do nas páginas da Revista.

Essas experiências são relatadas na 
editoria “História bem vivida”. Em suas 
edições, já expusemos a versatilidade 
do escritor Guilherme Augusto do Ama-

AFUNCEF completou 31 anos este ano 
comemorando uma série de conquis-
tas. Em sua 32ª edição, a Revista 

FUNCEF tem se mostrado um canal de comu-
nicação eficaz com os quase 100 mil associa-
dos da Fundação. As mudanças saltam aos 
olhos: o projeto gráfico tornou-se mais leve, 
a linguagem mais clara e os assuntos volta-
dos aos interesses dos participantes.

Com 20 páginas e nove editorias fixas, 
a revista tem procurado transmitir ao asso-
ciado à informação que ele precisa para se 
sentir mais próximo da Fundação. A edito-
ria “Fala Associado” atende a esse propósito. 
Nelas, os participantes ativos, aposentados e 
pensionistas fazem perguntas, dão opiniões e 
dizem o que esperam da Fundação.

“A Revista está cumprindo seu objetivo, que 
é levar ao seu público informação com simplici-
dade e clareza”, opina a aposentada Maria do 
Socorro Mota.

 Leio a Revista quando chego 
em casa à noite, bem descan-
sada. Para mim, é um meio de 

informação e lazer 
Maria do Socorro Mota

Aposentada

capa

8 revista FUNCEF 
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Informação, cla



revista FUNCEF 9

areza e respeito 
ral, sobrinho da pintora Tarsila do Amaral 
(edição 26), a beleza da poesia de dona 
Olga Muniz (edição 27), a grandeza do 
dramaturgo Waldir de Luna Carneiro (edi-
ção 28), a paixão de Paulo Airton pelas 
abelhas (edição 30) e tantos outros rela-
tos. “É só entrar em contato com a Comu-
nicação e teremos prazer em divulgar sua 
história”, convida Valéria.

DO OIAPOQUE AO CHUÍ
Uma mudança importante foi a inclusão 

da editoria “Do Oiapoque ao Chuí”, a partir 
da edição nº 25, um espaço dedicado às 
entidades representativas de norte a sul 
do país. Começamos pelo Rio Grande do 
Sul, seguido por Amapá, Minas Gerais, 
Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, 
Sergipe e Pará.

Outra novidade é o lançamento da his-
tória em quadrinhos “Previdente e Atuária”, 
apresentada na edição 28, com o objetivo 
de informar de maneira despretensiosa e 
divertida. A idéia é utilizar a história em 
quadrinhos para falar de assuntos que po-
dem parecer complicados, mas são de fá-
cil entendimento se explicados de maneira 
simples e sem jargões.

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
“A História em quadrinhos permite 

essa descomplicação. Os participantes 
irão se identificar com Previdente e Atu-
ária, pois eles também são associados 

da FUNCEF”, compara o diretor de Con-
troladoria Antônio Bráulio de Carvalho, 
idealizador dos personagens.

Na aula inaugural, os personagens ex-
plicaram para que serve a Atuária e o que é 
uma Reserva Matemática. Em seguida, de-
ram orientações sobre educação financeira 
e previdenciária nas histórias “Quem muito 
gasta, pouco tem”, “Pense no seu Futuro”, 
“A melhor idade” e “Natal Solidário”. 

NOVIDADES
Sobre os projetos da Revista para 

2009, a coordenadora Valéria Fazzura 
adianta: “Haverá mais novidades. São 
surpresas preparadas especialmente para 
atender as expectativas e os pedidos de 
leitores”. E dá um dica para o leitor acom-
panhar as edições e opinar bastante: “A 
área de comunicação quer ouvir as su-
gestões e realizar muitas melhorias para 
tornar a revista cada vez mais atrativa e 
interessante”, conclui.

 

As mudanças são  
visíveis e fazem com  

que a Revista FUNCEF  
seja mais lida e mais  

apreciada pelos  
colegas

 Jefferson Castilho, gerente  
operacional da GEPUP

As mudan
vis veis e fa

Arquivo pessoal
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Posso ajudar?
Conheça a Gerência de Atendimento da FUNCEF e os principais desafios da área

Um dos compromissos da área é atuar de for-
ma integrada aos demais setores da Fundação, 
consolidar o relacionamento com o participan-
te e viabilizar a adesão de novos associados, 
trabalho realizado em parceria com a Coorde-
nação de Comunicação Social (COSOC).

 “O participante é prioridade e nossa obri-
gação é atender bem, informar e esclarecer”, 
afirma a gerente Elizabeth Maria Gotardo. 
“Nossa missão é oferecer atendimento de alto 
nível, com motivação, ética e transparência, 
além de contribuir com planos de previdência 
complementar para promover a qualidade de 
vida dos participantes e contribuir para o de-
senvolvimento do país”, reforça a gestora. 

O ferecer um atendimento de qualida-
de e atingir um alto grau de satisfa-
ção entre os associados. O desafio, 

presente na Visão da FUNCEF, é a principal 
missão da Gerência de Atendimento (GERAT). 
Vinculada à Diretoria de Benefícios (DIBEN), 
a área desenvolve atividades alinhadas à es-
tratégia da Fundação, com o objetivo de con-
tribuir para o bem estar dos participantes e a 
sustentabilidade da FUNCEF.

A Gerência conta com a Coordenação de 
Empréstimo e Financiamento (COEMF) e a Co-
ordenação de Atendimento aos Participantes e 
Assistidos (CORAP). 

Subordinada à área, a Central de Atendimento 
(0800 979 1900), com discagem direta e gratui-
ta, funciona das 8h às 19h, de segunda a sexta-
feira, e recebe uma média de 60 mil ligações por 
mês. Somente de janeiro a outubro deste ano 
chegaram à Central cerca de 600 mil ligações. 

Outro canal de atendimento aos partici-
pantes são as 12 Representações da FUNCEF 
instaladas nos estados. A GERAT recebe uma 
média de 250 e-mails por dia e 73 reque-
rimentos por mês. As principais demandas 
dos associados referem-se a empréstimos 
(53,24%), Benefícios (23,26%) novas adesões 
e informações diversas (23,5%). 

Elizabeth Maria Gotardo 
Gerente de Atendimento da FUNCEF
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Sentado em frente a uma banca de jornal 
recordo-me do quanto eu adorava quadrinhos 
de super-heróis, quando ainda adolescente. 
Naquele tempo, esperava ansiosamente pela 
revista, cuja publicação era mensal; todos os 
dias, ao voltar da escola, passava pela banca 
que ficava próxima à minha casa e submetia 
Seu Benjamin, o jornaleiro, à uma irracional se-
quência de perguntas: queria saber se o gibi já 
havia chegado, quanto tempo levaria, o porquê 
da demora. A improvável hipótese de uma an-
tecipação na entrega em nada me abatia, e às 
vezes eu era capaz de voltar diversas vezes ao 
longo do dia, sempre repetindo ao bom homem 
as mesmas perguntas descabidas. Quando a 
entrega era feita, Seu Benjamin, ao me avistar 
na rua, pegava uma revistinha e, com ela entre 
dos dedos, acenava para mim; mesmo estando 
eu a duas quadras de distância podia ver seu 
sorriso de satisfação e, muito provavelmente, 
de alívio. Pelo menos por alguns poucos dias 
ele estaria do livre do meu interrogatório.

Eu começava a tão esperada leitura ainda 
dentro da banca; enquanto caminhava, atacava 
os quadrinhos com voracidade, devorando um 
a um os balõezinhos de texto. Muitas vezes, já 
estava no meio da história quando chegava em 
casa; assim que eu entrava, me dirigia como 
se fosse um robô para a sala, jogava minha 
mochila de lado e me esticava no sofá, tudo 
sem desviar o olhar da revista. Nem o canto es-
tridente dos pardais, nem o estardalhaço que 
minha irmãzinha fazia com seus brinquedos ou 
os protestos de minha mãe para que eu tirasse 
os pés ainda calçados de cima das almofadas 
eram capazes de penetrar os escudos proteto-
res da minha complexa mente adolescente e 
sonhadora. Durante a leitura, os heróis e seus 
combates tomavam completamente meu cora-
ção, e a emoção que eu sentia ao contemplar 
seus incríveis atos era algo que agora, passa-
dos tantos anos, posso seguramente definir 
como indescritível. 

 Tão logo eu terminava de ler a história, 
corria para trás da minha casa, onde havia um 
pequeno quintal; em seguida estendia no gra-
mado uma toalha de banho apanhada no varal 
e sobre ela me deitava, com as pernas esten-
didas, a barriga para cima, os olhos fechados. 
Por alguns instantes, repassava em minha 
mente toda a história que acabara de ler, e 
novamente ficava ofegante ao relembrar o fan-
tástico roteiro. Começava então a me imaginar 
lutando ao lado dos meus heróis, possuindo 
poderes iguais ou até melhores que os seus. 
Meu corpo franzino subitamente se tornava 

másculo e musculoso, meus cabelos cresciam 
em comprimento e ganhavam um brilho dou-
rado. Tornava-me indestrutível, e era admirado 
até mesmo pelos outros heróis, que nos meus 
sonhos me chamavam de “Sentinela Flamejan-
te”, nome que eu mesmo havia criado. Diante 
das mais terríveis ameaças, o “Sentinela Fla-
mejante” fazia piadas, as garotas o adoravam. 
Nesses momentos, eu, que morria de medo de 
sapos e até de galinhas, sentia-me a criatura 
mais corajosa de todo Universo.

Hoje sei o que realmente me atraía naque-
las histórias: não eram os heróis, com seus 
músculos, seus uniformes e suas garotas. 
Não, os heróis eram apenas coadjuvantes, 
dispostos em torno daquilo que realmente me 
fascinava: a idéia de que existia alguém capaz 
salvar o mundo de qualquer ameaça. Para mim, 
era necessário acreditar nisso: todos os dias, 
nos noticiários que meu pai assistia, somente 
viam-se tragédias e desastres, e as previsões 
não muito agradáveis dos jornalistas só não 
me angustiavam mais do que os comentários 
pessimistas que papai, involuntariamente, fa-
zia em voz alta. Nessa época, ainda mais terrí-
vel que as imagens de incessantes guerras no 
Oriente Médio, das manifestações populares 
violentamente reprimidas, da fome na Etiópia 
e das centenas de baleias mortas nas praias 
congeladas era o temor generalizado de que 
certo dia, ao acordar de mau humor, um russo 
ou um americano pudessem, com o simples 
apertar de um botão, dar início à uma Guerra 
Nuclear que viria a destruir todo o planeta. Eu 
realmente precisava acreditar que alguém iria 
proteger a todos, dar um rumo diferente para 
a humanidade, que caminhava a passos largos 
para um triste fim. Quando eu me deitava no 
gramado do meu quintal, e me inebriava com 
sonhos e com a luz do sol que me atravessa-
va as pálpebras, me sentia seguro. Sentia-me 
capaz de proteger a todos que amava, capaz 
de impedir que qualquer entidade nefasta rom-
pesse o frágil equilíbrio da vida.

Certo dia, inesperadamente, me percebi já 
um adulto, e notei que os quadrinhos já não 
surtiam mais o mesmo efeito sobre mim. Ainda 
tentei dar continuidade à minha coleção, mas 
aquelas histórias, que antes me pareciam es-
petaculares, tornaram-se aos meus olhos dis-
paratadas e sem sentido. Nesse instante, dian-
te da ausência de sonhos consoladores que 
minha fase adulta me trouxera, decidi tomar 
uma decisão, modéstia à parte, extremamente 
nobre: mesmo sem super poderes, estava dis-
posto a enfrentar o que fosse necessário para 

proteger aqueles que eu amava, lutar por um 
mundo melhor. Já não era mais possível viver à 
sombra de perspectivas tenebrosas, sem liber-
dade nem esperanças. Tornei-me então ecolo-
gista, ativista político, líder estudantil, enfer-
meiro voluntário. Defendi o direito à vida dos 
animais em extinção, lutei pela Democracia to-
mando parte em diversas passeatas, participei 
ativamente em inúmeras campanhas humani-
tárias. Tornei-me um herói de carne de osso, 
não tão forte e corajoso como dos quadrinhos, 
mas certamente com a mesma disposição que 
os fortões das historinhas demonstravam ao 
defender a justiça. 

Com o passar do tempo, americanos e rus-
sos apertaram as mãos, a fome deixou de ser 
vista com tanta naturalidade por aqueles que 
não a sentem e o descaso com o meio ambien-
te se tornou motivo de repúdio para a maioria 
das pessoas. Muitas coisas foram mudando 
para melhor, e sei que minha pequena parce-
la de ajuda, somada às pequenas parcelas de 
outros milhões iguais a mim, foram em grande 
parte responsáveis por essas mudanças. Esse 
fato até poderia ser o bastante para que eu 
pudesse sentir a sensação de dever cumprido; 
contudo não era. Apesar de todos os meus es-
forços, achava-me pequeno, sentia que ainda 
faltava algo, talvez o mais importante. Eu ainda 
sonhava em fazer algo realmente fantástico. 
Até que um certo dia, eu o fiz.

Neste instante, sentado no banco de uma 
praça, ele me olha de longe e sorri. Ironica-
mente, veste uma roupinha do superman, abre 
os braços e corre em minha direção. No meio 
do caminho, pára e se abaixa; pega uma saqui-
nho jogado no chão e o coloca na lixeira. Em 
seguida volta a correr, chega até mim e envolve 
meu pescoço com seus bracinhos finos. Ele não 
é alto nem musculoso, tem menos de um metro 
de altura, mas hoje entendo que é dele que o 
mundo depende. Ele será um homem honrado, 
leal e corajoso, e assim terei cumprido a minha 
parte. Esse será meu legado, minha contribui-
ção para o futuro da humanidade. Meu sonho 
estará nele, e em seu filhos, e nos que se se-
guirem a eles, até que miséria, a injustiça e a 
intolerância sejam erradicados. 

Levanto-me, pego-o nos braços e o coloco 
sentado em cima dos meus ombros. Jogo a 
cabeça para trás e o observo, ainda sorrindo. 
Seu sorriso faz com que eu me sinta um super-
herói. 

Fecho os olhos e por alguns segundos volto 
a sonhar.

Eu sou o Sentinela Flamejante. 

1º Lugar
O Sentinela Flamejante
Giuliano Marcos Martinati (Indaiatuba-SP)



Os pensamentos mais remotos da minha 
infância me levam a uma pequena cidade do 
interior, rodeada de vales entrecortados por 
estradas, onde as pequeninas flores do cam-
po margeavam e determinavam o caminho a 
ser seguido. Passava a maior parte do dia com 
minha avó, moradora de numa rua larga que 
dividia os casarões, com muro baixo e janelas 
amplas, em duas fileiras que para mim, ainda 
pequena, pareciam não ter fim. 

Minha avó, uma figura de olhar e gestos 
ternos, recheou meus primeiros anos de do-
ces lembranças e sábias lições.

Sentada na sua cadeira de balanço, pre-
sente de uma das minhas tias, entre um gole 
e outro no café quentinho que acabara de pre-
parar, minha avó começou a tecer, junto com o 
crochê que ganhava forma através dos pontos 
que brotavam entre seus dedos ágeis, uma 
história que ainda não teve fim.

Olhando a foto da minha bisavó, a quem eu 
simplesmente chamava bisa, ela deu um leve 
sorriso, cerrou vagarosamente os olhos, inspi-
rou fundo, como se estivesse sentindo o aro-
ma mais doce de toda sua vida, e junto com as 
badaladas do sino da igreja me disse:

_Existe algo mais importante que une as 
pessoas além das fotografias.

Achei a frase vaga e confesso que não en-
tendi muito bem. Fiquei em silêncio. Lá pelas 
cinco horas da tarde, minha avó pegou suas 
ferramentas de jardinagem, algumas semen-
tes e, me puxando pela mão. Me disse que 
plantaríamos uma árvore.

Como a cidade era pequena, havia apenas 
o início da construção de uma praça central. 
Cabia então a cada morador contribuir para a 
construção dos jardins.

A praça tinha o formato de uma rosa-dos-
ventos. A explicação dos moradores para esta 
escolha peculiar era que qualquer pessoa que 
chegasse, não importando o lugar, seria bem 
acolhida em todas direção.

Porém, nada havia vingado naquele lugar. 
Minha avó, com um ar de mistério e sabedo-
ria, me fazia depositar juntamente com ela as 
sementes naquela terra seca.

Intrigada, perguntei a ela o motivo de es-
tarmos semeando onde nada até então havia 
florescido. Ela simplesmente virou-se para 
mim e serenamente disse algo que jamais 
esquecerei:

_ É preciso acreditar apenas na se-
mente. Não se deixe enganar pelo solo 
aparentemente seco e infértil. Acredite 

no momento da sua escolha.
Mais tarde voltamos para casa. Tínhamos 

um ritual ao entardecer. Eu sentava na janela, 
perninhas dependuradas para a rua, e minha 
avó trançando meus cabelos, dava lições de 
vida diárias enquanto a noite chegava.

Entre um aceno e outro a qualquer tran-
seunte que por ali passava, minha avó me fez 
prometer algo. Ela nunca havia me pedido para 
prometer qualquer coisa e eu senti medo. Me 
julgava pequena demais para carregar o peso 
da responsabilidade que uma promessa tem. 
Mesmo confusa fiz que sim com a cabeça.

Ela me olhou nos olhos e pediu-me que 
acreditasse nela. Eu sorri aliviada. Para 
mim não se tratava de uma promessa. Eu 
sempre acreditei nela, embora tivesse du-
vidado de suas ações naquele mesmo dia. 
Então concordei. Mais tarde, porém, desco-
bri que não forte o bastante para sustentar 
o nosso combinado.

Em alguns dias minha avó ficara doente 
e desde então minhas tardes não tinham o 
mesmo encanto. A janela ficava fechada por 
causa do golpe de ar, alertava uma tia. E em 
pouco tempo aquela casa se transformou num 
labirinto de mãos e olhos aflitos, numa esta-
ção de vizinhos e parentes distantes.

Certo dia, pegando minha mão, meu pai 
levou-me até a praça. Comprou um balão de 
gás azul, minha cor preferida, e com muito 
cuidado, embora tenso, tentou me dizer algo. 
Distraída com o balão que saltitava respon-
dendo aos meus puxões no barbante, não 
havia notado que seus olhos encontravam-se 
mergulhados em lágrimas. Ele não falou nada. 
Eu, porém, disse que já sabia.

Sem forças para segurar o balão ele ga-
nhou o espaço. Em pouco tempo já não era 
capaz de distinguir o seu tom de azul, que se 
perdera na cor do céu.

Não senti dor. A dor veio aos poucos, com 
a idade. Apenas me lembro de dizer ao meu 
pai que não deveria fazer sol no dia em que 
estamos tristes. Ele apenas completou:

_ Sua avó partiu como um passarinho... e 
eles não costumam cantar em dias chuvosos.

Era o gosto mais amargo que havia sentido, 
mais até que o xarope de broto de bananeira 
que minha avó fazia para curar minha tosse.

Como não pude acompanhar o cortejo, fi-
quei em casa com um prima mais velha e da 
janela acenei sem resposta.

Era tradição cada familiar ficar com um 
objeto de quem partia. Mais que depressa 

me adiantei aos outros netos, corri até o 
quarto da minha queria avó e na caixinha 
de madeira que ficava no seu criado mudo, 
ao lado da cama. Guardei coisas que me 
traziam suas lembranças. Um retrato, um 
vidro de perfume e uma toalhinha de cro-
chê. Aquele era o meu tesouro, do qual eu 
não me separaria jamais.

O tempo passou. A casa foi vendida. Se-
gui com meu tesouro fechado para outra 
cidade bem distante daquela onde passei 
a minha infância. Embora tivesse guardado 
os objetos para me recordar nunca mais abri 
aquela caixa.

Hoje, trinta anos depois, ela continua ali, 
no fundo da minha gaveta, e mesmo sem ser 
aberta me traz a inquietação de saber que eu 
não cumpri a minha promessa. Naquela tarde 
eu não havia acreditado na minha avó. 

Liguei para o trabalho e pedi que desmar-
cassem meus compromissos. Inventei que 
havia acontecido um imprevisto e eu preci-
sava viajar. Peguei a caixinha de madeira e 
a levei comigo.

Três horas depois estava chegando a uma 
simpática cidadezinha que ainda conserva-
va ares de interior. Meu coração acompa-
nhava o trepidar que as pedras provocavam 
no carro. Virando a primeira esquina, a rua. 
Procurei a casa de janelões, de onde eu 
assistia a despedida dos dias, e encontrei 
uma mercearia. Com as mãoes trêmulas de 
uma ansiedade que ainda não sei explicar, 
apertei a caixinha com as mãos. Havia per-
dido minhas lembranças?

Certos caminhos a gente nunca esquece. 
Respirando ofegante fui em direção à praça. 
Meus passos se confundiam e alguns metros 
depois, e para minha surpresa, a praça já não 
era a mesma.

Com o progresso e as obras que foram se 
sucedendo, a praça havia perdido o seu for-
mato original. A rosa-dos-ventos da minha in-
fância agora me deixava sem direção. Sentei-
me num banco, bem no centro, e aflita senti o 
medo vindo do norte, o frio do sul, a incerteza 
nascendo a leste e minhas lembranças se 
pondo a oeste.

Abri a caixinha e incrédula recusava enxer-
gar o que meus olhos denunciavam. A toalha 
de crochê perdera os pontos entrelaçados com 
tanto vigor e se deformava a cada gesto meu. 
O vidro de perfume, cintilante quase cristali-
no, com o passar dos tempos tornou-se fosco 
e seco. Abri, tentei sentir algum perfume mas 
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Futuro do Presente
Tiago Vítor de Lourdes (Raul Soares- MG)
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aquele vazio não exalava nenhum aroma. O 
retrato que estava no fundo da caixinha, mi-
nha última esperança, havia desbotado quase 
que por completo, talvez ajudado pelo efeito 
do perfume que durante tantos anos foi eva-
porando e levando a forma, o cheiro e a ima-
gem das minhas lembranças.

Sem qualquer reação fiquei sentada ali 
por um tempo, atônita e aflita. Fui desperta-
da pela risada de uma criança. Olhei para os 
lados mas não consegui localizar. Novamente 
a risada acompanhada de um grito:

_ Mamãe! Eu estou voando!
Olhei para trás. Uma menina, não tinha 

seus sete anos ainda, balançava as perninhas 
numa gangorra que ia cada vez mais alto. 
Aquela cena me despertou sentimentos con-
fusos. A jovem que a empurrava, vendo que 
eu contemplava aquela imagem ou até mes-
mo pela minha expressão perdida, aproximou-
se, me olhou por um instante e perguntou se 
poderia sentar-se.

_ Claro! Respondi algum tempo depois. E 
em seguida perguntei:

_Você sempre morou aqui?
_Sim, eu nasci nesta cidade.
_Passei a minha infância aqui... está tudo 

tão mudado. Completei.
_O progresso não tem fronteiras. Disse ela, 

sorrindo.
Fomos interrompidas pela voz da menina 

que insistia:
_Mãe, vem me empurrar! Quero voar mais 

alto!

Ela não tem medo? Perguntei.
_Não. E piscando um dos olhos continuou: 

_Gosta de voar e não tem como impedi-la.
_As crianças é que são felizes... seus so-

nhos são tão simples, tão possíveis. Comple-
tei.

_Está aí uma verdade. Disse-me ela. Imagi-
na que quando eu tinha a mesma idade dela 
adorava subir cada vez mas alto na gangorra? 
Meu desejo era tocar as folhas com a ponta 
dos pés...

_Folhas? Perguntei.
_Sim, folhas! Olhe para o alto, há milhares 

delas!
Ergui meu olhar e não pude crer. A copa 

da árvore era tão grande e tão vistosa se so-
brepunha em camadas que pareciam nuvens 
fofas. Como não tinha percebido antes? Meus 
sentimentos confusos não me deixaram en-
xergar o óbvio. Ali estava a árvore que eu e 
minha avó plantamos. Com certeza!

_Esta é a única árvore frondosa que existe 
nesta praça. Foram várias as reformas, mas 
nunca pensaram em arrancá-la daqui. Ela 
consegue doar sombra à praça inteira, você 
notou? Disse-me a jovem.

_Sim. Respondi ainda em êxtase.
_Talvez nem mesmo quem a plantou imagi-

nou que um sai ela se tornaria o que é hoje. 
Disse-me ainda.

_Mas tenho convicção que acreditou na 
semente. Completei.

Um vento calmo batia em meu rosto, com-
pletamente transformado, e com o s olhos fe-

chados senti algo levemente tocar meu colo. 
Era uma folha. Uma entre tantas que estavam 
ali, bailando pelo ar. Peguei, apertei-a contra 
o peito e a guardei na caixinha. Era a minha 
esperança renovada.

Levantei e fui na direção do balanço. Então 
a menina me perguntou:

_Você gosta de voar?
_Assim, desta maneira, nunca experimen-

tei... sorri meio sem jeito.
_ Então sente-se aqui! É maravilhoso!
Sem graça, por já ser adulta, e ao mesmo 

tempo sentindo a criança que existe dentro 
de mim dar pulos de euforia, sentei-me na 
gangorra.

_Pronta para voar? Disse-me a menina.
_Eu não sei se consigo. Respondi aflita e 

quase desistindo.
Ela deu a volta, olhou nos meus olhos, e 

com a mão em formato de concha me disse 
baixinho no ouvido:

_ Eu também não conseguia... mas vou te 
contar um segredo.Outro dia fechei os olhos e 
acreditei. Deu certo!

_Quem te ensinou isso? Perguntei.
_Minha avó! E continuou: _Agora feche 

os seus olhos que eu vou te empurrar com 
força!

Naquela tarde, onde o vento sacolejava os 
galhos e fazia as folhas acenarem para todos 
os lados e para todas as pessoas, eu segu-
rei firme naquelas cordas, fechei os olhos e 
acreditei.

Eu consegui voar.

Era uma criança de verdade. Subia em 
árvores, não podia ver alguma com galhos 
convidativos que não resistia, em poucos 
minutos já estava quase no topo, vendo o 
mundo do alto. Ganhava uma pouca mesa-
da e logo gastava tudo em doces, chicletes, 
chocolates, balas, e quando fazia isso, ti-
nha sempre a impressão de que o dinheiro 
dava para comprar muita, mas muita coisa. 
Nadava na piscina do clubezinho perto de 
casa, certas vezes só com a irmãzinha, 
outras, com os amigos também. A piscina 
era gelada, a mãe não gostava que fossem 
porque sempre tinham dor de garganta de-
pois, mas iam, e passavam tardes e tardes 
de diversão, ora eram piratas, ora monstros 
marinhos, ora baleias ou focas, nem se lem-
brava da dor de garganta, se viesse, depois 

3º Lugar
A criança e o homem
Mariana Queiroz Oliveira (Ituiutaba-MG)

lidava com ela. E se sujava de terra, de 
areia, fazia estripulia, corria, caía, chegou 
até a quebrar o braço uma vez, coisa séria, 
mas logo sarou e continuou a fazer tudo 
como sempre fizera.

Nesse tempo, no seu mundo infantil, 
cheio de imaginação, sua diversão predileta 
era desenhar em seu pensamento como se-
ria a vida de gente grande. Queria ser como 
seus pais, adulto, queria ter uma família 
também, queria trabalhar, queria dirigir, 
queria fazer tudo o que quisesse, queria ter 
liberdade. E queria tanto que contava nos 
dedos os anos que ainda faltavam para che-
gar à idade que precisava para poder fazer 
tudo isso. Contou, contou, contou. Fez tanta 
força para crescer que alguns desses anos 
se passaram então, e só agora se dá conta 

de quão rápido passaram. 
Tornou-se jovem. Não faz muito mais 

coisas de criança, não sobe em árvores, 
não gasta todo o dinheiro em chicletes, 
chocolates, balas, não nada com a irmã ou 
os amigos, pelo menos não com a mesma 
freqüência, e a mãe não precisa mais se 
preocupar com a dor de garganta, não é 
mais pirata, nem monstro marinho, baleia 
ou foca, não se suja, ao menos por querer, 
nem de terra, nem de areia, não corre como 
antes, porque o corpo já é grande e logo 
se cansa, mas mesmo estando já crescido, 
um hábito conserva, o hábito de imaginar, 
hábito ao qual gosta de chamar de sonho. 
Este jovem sonha, ora com a puerilidade 
de um infante, ora com a seriedade de um 
adulto. Sonha com todo o seu coração, com 



toda a sua alma, e deposita em seus sonhos 
a esperança de toda uma vida que ainda o 
espera.

Não se lembra bem, o nosso amigo, 
quando deixou de imaginar e quando come-
çou a sonhar. Não se lembra bem de quando 
tudo deixou de ser brincadeira para se tor-
nar o norte de sua vida. Às vezes acha que 
não houve um momento exato. O que sabe 
é que quando começou a ter que decidir as 
coisas por si só, procurava lembrar-se sem-
pre das coisas que aprendera, coisas que 
lhe foram ensinadas por seus pais, por seus 
avós, na escola, coisas que aprendera nos 
livros, coisas importantes, que para ele se 
tornaram valores. 

Enquanto crescia, percebeu que o mundo 
era uma coisa engraçada. Não existe cer-
to e errado, como seus pais e a professora 
sempre disseram. 

No mundo, tudo é relativo. E aí se sentia 
meio perdido. Foi então que decidiu pegar 
todas aquelas lições preciosas que já havia 
ajuntado em seus anos de vida, ainda que 
poucos, para fazer delas parâmetros a seguir. 
Em um mundo em que tudo é relativo, preci-
sava de algo absoluto para ter ao menos um 
ponto de partida e foi assim que começou a 
sua jornada rumo à vida de gente grande. 

Estudou, foi à Universidade, conheceu a 
ciência, formou-se. Tomou gosto pelo co-
nhecimento. Quer aprender tudo o que pu-
der, sente curiosidade. Mas não quer saber 
para si, quer dividir. Quer fazer a diferença, 
porque percebeu que o mundo precisa de 
quem faça a diferença, precisa de quem 
queira dar a mão ao outro, precisa de quem 
se preocupe, precisa de quem tenha amor, 
de quem possa transmitir um pouco de es-
perança, e ele tem esse amor, e ele pode 
transmitir essa esperança. 

Certa vez, porém, quase perdeu tudo 
isso, porque não sabia que as pessoas são 
apenas pessoas. Não sabia que alguém 
pode entristecer a outro alguém mesmo 
sem querer, não pensava que existisse a 
maldade pela maldade. Quando percebeu 
isso, não aceitou e quis ir embora do mun-
do. Quase perdeu tudo. Mas lhe deram a 
mão quando tudo aconteceu. Mostraram a 
ele que o mundo pode ser sim triste, mas 
pode ser alegre, basta fazer dele um lugar 
alegre, e isso é muito fácil, porque ao olhar 
com atenção, é possível enxergar o colorido 
do céu, das flores, das borboletas, sentir a 

brisa, é possível enxergar as pessoas fa-
zendo coisas boas a si mesmas e a outras. 
Há tanta coisa boa. E assim que o jovem 
reaprendeu a ver as coisas boas do mun-
do, sentiu-se grato por não terem permitido 
que perdesse o seu tesouro mais precioso, 
os seus sonhos, a sua esperança e pôde 
encontrá-los de novo, enterrados no seu co-
ração, no mais profundo, mas estavam lá.

E o jovem recomeçou a sonhar, mas de 
um jeito diferente. Passou a se sentir adulto 
de verdade. Adquiriu o que ainda lhe falta-
va para ser gente grande. Tornou-se madu-
ro. O mundo, que nem sempre apresentava 
aquele colorido vibrante que sempre via 
nos tempos de infância, passou a ser para 
ele mais que um lugar aceitável, tornou-se 
o seu lar de forma consciente. As pessoas, 
amava-as e desejava ajuda-las como pu-
desse, em que pudesse, mesmo que fosse 
apenas com um sorriso. E sorria. E sorria 
sempre. E percebeu que sorrir ilumina o dia. 
Sorrir leva a tristeza embora, sorrir derruba 
barreiras, abre portas. Sorrir. 

E assim, sendo adulto desse jeito que 
aprendeu a ser, compreendeu a diferença 
das crianças e das gentes grandes. Viu que 
a compreensão das coisas é que as separa. 
As crianças, ainda bem, não vêem o cinza 
que a vida certas vezes pode ter. Os adul-
tos vêem. Os adultos discernem o cinza do 
colorido. E por isso, ser adulto é tão difícil, 
concluiu o jovem. Afinal, é muito fácil para 
eles se perderem em meio às responsabili-
dades que se lhes impõem, é fácil para eles 
sucumbirem diante dos aborrecimentos do 
dia-a-dia. É fácil para eles sentirem-se in-
satisfeitos com tudo, mas se manterem do 
mesmo jeito, porque mudar dá muito traba-
lho. Difícil mesmo e guardar a alegria todos 
os dias em que se acorda de manhã e há 
de se seguir aquela mesma rotina que já 
vem se repetindo há anos. Difícil é manter 
o espírito jovem, difícil é sentir-se sempre 
criança quando tudo no mundo manda que 
não se faça isso. Ah, pensa o jovem, deve 
ser por isso que os adultos suspiram tanto.

E agora, o jovem adulto vê-se tentando 
descobrir o que fazer para trilhar uma adul-
tice diferente. Para fazer tudo o que tem 
que fazer, com responsabilidade, dedica-
ção, cuidado, mas sem sucumbir ao cinza 
do mundo e procura no seu coração, nos so-
nhos guardados, na esperança, nas lições 
aprendidas, nas alegrias vividas, e nas tris-

contos
tezas também, a resposta para a sua grande 
pergunta. Lembra-se dos dias em que subia 
nas árvores, lembra-se de como era ver 
tudo lá do alto, lembra-se do tempo em que 
contava o tempo, lembra-se de tudo o que 
queria ser e fazer quando estava apenas 
começando a andar por si só, lembra-se de 
quando o mundo o fez chorar, lembra-se de 
quando as pessoas o fizeram sorrir, lembra-
se de quando aprendeu a sorrir sempre, 
lembra-se para depois olhar para frente. E 
passando os seus pensamentos por tantas 
e tantas memórias, nota que se sente no-
vamente aquele menininho que gostava de 
imaginar a vida, de contar o tempo e fica 
feliz. E assim, nesse sentimento, encontra a 
resposta para o que estava procurando.

O jovem, que em tão pouca vida, já vi-
vera tanto, descobre então que o segredo 
para ser feliz está no cuidado com o espí-
rito. Percebe que embora tanta coisa te-
nha acontecido, embora se sinta maduro, 
ainda guarda, lá no fundo, os sentimentos 
daquela mesma criança tão pura e alegre. 
Percebe que isso sempre esteve com ele, 
em todos os momentos de sua vida, sem 
que percebesse. O jovem finalmente desco-
bre a fórmula para que seu mundo cinza de 
adulto seja salpicado pelo mundo colorido 
da criança, é só permitir que a ingenuidade, 
a fé, a esperança, o amor, a pureza, esses 
sentimentos de criança, o elevem, o façam 
subir, o coloquem na ponta dos pés, o fa-
çam estender as mãos, o façam estar no 
alto, o façam enxergar o mundo do topo, 
como gostava de fazer quando menino no 
topo das árvores, olhando a vida acontecer 
lá de cima, quase tocando o céu. 

E agora, o jovem se transforma em ho-
mem e dá os próximos passos de sua ca-
minhada. Não conta mais os anos, conta as 
conquistas. Já é adulto, mas sabe que deve 
manter-se criança em espírito. Sente-se li-
vre. Sente que pode fazer tudo o que quiser. 
Dirige, trabalha, a família ainda é sonho. 
Vai vivendo, fazendo tudo o que deve fazer, 
cada coisa no seu momento, com calma, 
porque tem esperança de que o tempo lhe 
permitirá ainda fazer muito mais e não se 
esquece nunca, nunca de dar a mão ao ou-
tro, sempre com um sorriso no rosto. Apren-
deu o segredo para ser um grande homem 
grande, aprendeu a cuidar de si, aprendeu 
a pensar nos outros. Ontem foi uma criança 
de verdade. Hoje é um homem de verdade.



Quando minha consciência em inquérito
Convocar-me à razão dos dias idos
Que direi dentre mortos e feridos
Supor-me impune ou imune ao pretérito?

À luz do tempo e do espaço sentidos
Imagino não somar tanto mérito
Estou no resgate de cada débito
Manifestos valores incontidos

Quando outra manhã se aproximar
Despertando a vida no firmamento
Não sei se estarei no céu ou no mar

Mas sei que estarei portando o rebento
Da esperança que teima em discordar
De minha confusão de sentimento.

Na dimensão do tempo
À exatidão das horas
Espaços que se formam
Entreabrem escalas em datas
Prosseguem em ritmo reto

Não há retorno
Em vasta caminhada
Os passos seguem as horas
Perpassam no tempo inacabado

Ao sopro do vento que vem
Os anos em si consomem
As atitudes da juventude
Batem em voltas

No terreno de dias almejados
Não há velhice se há plataforma
Nos passos da vida poupada
A preservação em tranqüilidade aflora

antes que a sede
 o poço, o pote

antes que a fome 
a despensa, a vaca

antes que o temporal
o alicerce largo, a geografia premeditada

antes que a dor
o bálsamo, a camomila

antes que a solidão
o ombro com o ombro, o olho com o olho

antes que o cansaço
a sandália, o chuveiro

antes que o frio 
a lenha, a lã

antes que a morte
a árvore, a filha

antes que o medo 
a força, a calma

antes que o vento
a pedra sobre a pedra, o cipreste 

antes que o pó
a lição, a fé

antes que o nada
a viagem, o tempo todo do universo

1º Lugar
Tempo
Sérgio Ornellas Fragozo (Avaré-SP)

2º Lugar
Caminhada
Maria de Lourdes Martinez Alba de 
Almeida Borges (São Paulo-SP)

3º Lugar
Antes
Ângelo Henrique Lobianco 
(Uberaba-MG)

1º Lugar
O futuro será um mistério?
Sinézio Pereira Paim Filho (Belo Horizonte-MG)

2º Lugar
Geração Futura
Gilson Cabral de Souza (Olinda-PE)

3º Lugar
Sonhorealizador
Tânia Regina Teixeira (São Paulo-SP)
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Diante da crise
“A crise dos Estados Unidos e as Pers-

pectivas para 2009”. Esse foi o tema 
da palestra realizada na FUNCEF no 

último dia 4 de dezembro. O evento contou com 
a participação de diretores, gestores e emprega-
dos da Fundação, da Caixa e de representantes 
de outros fundos de pensão.

Segundo o palestrante Rogério Boueri Mi-
randa, PhD em Economia e Técnico de Planeja-
mento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA),o Brasil está preparado 
para enfrentar a crise, mas não está imune aos 
seus reflexos. Segundo ele, a tendência para 
2009 é que haja uma queda no Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro, devido à alta do dólar que 

especial

Economista fala sobre as perspectivas do Brasil para 2009 

gerou perdas às empresas exportadoras.
“A queda da produção industrial brasileira 

também será acentuada no primeiro semestre 
do ano que vem e as bolsas operarão de for-
ma fraca, favorecendo apenas investimentos a 
longo prazo”, informa o economista.

 De acordo com o palestrante, os juros per-
manecerão estáveis, apresentando leves que-
das. Existirá, no entanto, uma pressão altista 
no mercado de câmbio.

Leia a íntegra da matéria no site 
www.funcef.com.br 

Rogério Boueri ministrou 
palestra na FUNCEF 

Arquivo FUNCEF

Arquivo FUNCEF

FUNCEF lança Portal de Educação Previdenciária
A FUNCEF lançou, dia 9 de dezembro, o Programa de Educação Previdenciária, parte de sua plataforma de relacio-

namento com os participantes. O portal estará disponível em janeiro de 2009. Acessando a plataforma, o associado 
terá acesso a cursos, enquetes, fórum de discussão e pode esclarecer dúvidas on-line , de forma simples e didática. 

 A plataforma trará mais transparência e aproximação com os participantes da Fundação. Compuseram a mesa 
do evento o presidente Guilherme Lacerda, o secretário de Previdência Complementar, Ricardo Pena, o presidente da 
Fenae, Pedro Eugênio Beneduzzi, e o consultor da Presidência da Caixa, Marcelo Terrazas, representando a presidenta 
Maria Fernanda Ramos Coelho. Leia a íntegra da matéria no site www.funcef.com.br

re FFaaaevistaevistavveeee FUNFUNFFUU

Arquivo FUNCEF
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seu benefício

Relação FUNCEF/Associado 
Diretoria aprova o trabalho do GT na íntegra

O Grupo de Trabalho de Relacionamento FUNCEF/Associado, constituído pela Por-
taria FUNCEF/PRESI 012/07 e formado por integrantes da Fundação, UNEI, Fenae 
e Fenacef, apresentou no dia 6/11 à Diretoria Executiva o relatório de conclusões 

acerca desse tema. O trabalho foi aprovado na íntegra pelo colegiado.
Como sugestões de melhorias, o grupo propôs o estabelecimento de equipes especí-

ficas para aperfeiçoar a comunicação e o fluxo das informações na Fundação e analisar 
o papel e as formas de participação das entidades representativas nessas atividades.

O GT recomendou também convidar a Caixa para discutir sobre o estabelecimento 
de um canal permanente de relacionamento entre a empresa e seus ex-empregados 
(aposentados), para debater questões jurídicas e judiciais e desenvolver ações para 
ampliar o percentual de associação à FUNCEF.

O ministro da Previdência Social, José Pimen-
tel, anunciou, durante o segundo dia do 
300 Simpósio Nacional dos Economiários 

Aposentados e Pensionistas da Caixa, a aprova-
ção, pela Secretaria de Previdência Complementar 
(SPC), da alteração do artigo 115 do REG/REPLAN 
que buscará a reposição de perdas dos benefícios 
dos assistidos FUNCEF.

A mudança foi efetuada com base no rela-
tório do Grupo de Trabalho constituído em feve-

Evolução dos benefícios  
é implementada

reiro de 2007 pela Portaria FUNCEF 004/2007, 
para estudar a evolução dos benefícios da 
FUNCEF e propor alternativas de revisão. 

Após sua entrega ao presidente Guilherme 
Lacerda, em 28 de maio de 2007, o relatório foi 
validado pela Diretoria Executiva (jun/2007) 
e pelo Conselho Deliberativo (ago/2007) da 
FUNCEF, seguindo então para aprovação na 
Caixa e nos órgãos governamentais responsá-
veis (DEST e SPC).

COM A ALTERAÇÃO, O ARTIGO 115 FICOU ASSIM:
“Art. 115 - O Fundo para REVISÃO DO BENEFÍCIO SALDADO será formado pelo resultado finan-
ceiro equivalente a 50% do que exceder a meta atuarial.
§1° O BENEFÍCIO SALDADO será revisto quando o montante desta reserva atingir 1% (um por 
cento) da RESERVA DO BENEFÍCIO SALDADO, após a apuração do resultado do exercício.
§ 2° Em caráter excepcional e transitório, a constituição do fundo de que trata o caput corres-
ponderá a até 90% (noventa por cento) do resultado financeiro que exceder a meta atuarial no 
exercício, até que o reajuste do beneficio, nos termos do parágrafo 1º atinja o percentual corres-
pondente ao INPC/IBGE acumulado entre 01/09/1995 a 31/08/2001, descontados os reajustes 
concedidos a partir de setembro/2006, com exceção dos reajustes do ÍNDICE DO PLANO.”

Arquivo FUNCEF

Arquivo FUNCEF

Ministro José Pimentel
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FUNCEF investe  
em novo shopping

AFUNCEF está investindo na construção 
de um novo shopping na cidade de 
Águas Claras, localizada no entorno 

do Distrito Federal. Cerca de R$ 32,5 milhões 
estão sendo aplicados na construção do Shop-
ping Quê!, que tem inauguração prevista para 
fevereiro de 2009. 

Serão 22 mil metros de área construída, 
com opções de serviços bancários, lavanderias, 
centro de beleza e estética, exames clínicos e 
laboratoriais, supermercado, praça de alimen-
tação e lojas. O empreendimento terá um total 

Empreendimento está localizado em Águas Claras, DF, e terá 70 lojas

de 70 lojas, distribuídas 
em três pavimentos, e 800 vagas rotativas.

A CIDADE
Águas Claras é considerada a cidade 

que mais cresce na América Latina. Atual-
mente, Águas Claras recebe, anualmente, 
mais de R$ 100 milhões em investimentos; 
a população local é de 100 mil habitantes, 
mas a expectativa é de que o número de 
moradores na cidade ultrapasse 250 mil em 
quatro anos. 

Com seus 445 apartamentos, distribuí-
dos em 25 andares e 470 funcionários 
o hotel Renaissance, empreendimento 

paulistano da FUNCEF administrado pela rede 
Marriott, vai encerrar 2008 com uma margem 
de lucro de 36,3% e rendimentos de R$ 21,5 
milhões. A rentabilidade (lucro/patrimônio) su-
biu de 9,73% em 2005 para 16% este ano.

Este resultado foi obtido após a instituição do 
preposto da Fundação, a correção para o cálcu-
lo do IR e a destinação dos recursos da conta de 
reserva do hotel. Outro aspecto relevante são os 
investimentos realizados, que além de valorizar o 
patrimônio, conferem qualidade ao empreendi-
mento, favorecem a fidelização dos hóspedes e 
clientes no concorrido mercado de São Paulo, ga-

Responsabilidade na  
gestão gera lucros
Hotel Renaissance encerra o ano superando a meta em R$ 4,3 milhões

rantindo, portanto, mais e melhores receitas.
Desde 2004 a FUNCEF recebeu R$ 74 mi-

lhões de aluguel e aprovou R$ 18 milhões em 
investimentos, entre os quais, a criação do 
Club Level, do Show Room Social, do Sushi 
Bar, a reforma dos apartamentos DeLuxe, do 
spa, da academia, a implantação de sistema 
de gerenciamento de energia, entre outros.

Agora, a reforma está acontecendo no 
lobby do hotel, que será mais um forte ponto 
gerador de receitas. O novo lobby será in-
tegrado, da porta de entrada ao restaurante 
Terraço Jardins. A conclusão da obra está 
prevista para março de 2009. Para o próximo 
ano, estão previstas renovações das áreas 
de banquetes e eventos e do restaurante. 

as
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fique por dentro

Mais de seis mil empregados da Caixa aderiram à FUNCEF desde o lançamento da campanha 
Pense no Seu Futuro, em 12 de maio de 2008. É provável que, quando você estiver lendo esta 
Revista, nossa Fundação já tenha chegado ou até ultrapassado os 100 mil associados.

A atuação da Caixa tem sido imprescindível nesse trabalho para conquistar novos associados e 
fortalecer a imagem da Fundação. Para formalizar sua adesão, basta seguir as instruções disponíveis 
no site www.pensenoseufuturo.com.br. 

Mais informações: gerat@funcef.com.br / 0800 979 1900

Arbitragem em fundos de pensão
A utilização da Arbitragem em fundos de pensão foi o assunto do seminá-

rio “Disseminação dos métodos extrajudiciais de acesso à Justiça”, realizado 
pela FUNCEF no dia 17 de novembro, com participação de gestores, advo-
gados, técnicos e consultores da Fundação, além do consultor da Câmara 
Brasileira de Medição e Arbitragem Empresarial, Flávio Giussani. 

 A palestra foi proferida pela advogada Selma Maria Ferreira Lemes, que 
participou da elaboração da Lei de Arbitragem 9.307/96. Ela explicou que 
essa lei permite às partes contratantes dirimir determinados conflitos por 

meio de árbitros, “pessoas físicas, independentes e imparciais que exercem 
o papel de um juiz”.

O presidente Guilherme Lacerda falou sobre a disposição da FUNCEF “em busca de soluções 
negociadas e mediadas como alternativa à via judicial”. Segundo ele, a aplicação da arbitragem 
reduziria o número das ações judiciais contra a Fundação. A maioria desses processos, lembrou, 
não guarda correlação direta com a aplicação dos regulamentos dos planos ou da legislação 
previdenciária, mas com a política salarial da Caixa no passado.

Leia mais sobre o assunto na página 6 desta edição. 

Supervisão de fundos de pensão 
é tema de palestra na SPC

A Secretaria de Previdência Complementar realizou, no dia 18/11, uma palestra com o consul-
tor sênior de Previdência e Investimentos da Shell Internacional, o holandês Peter M Westgeest, 
sobre o ambiente regulatório europeu com ênfase nos fundos de pensão holandeses. 

O consultor apresentou a estrutura e o funcionamento dos fundos de pensão holandeses, 
explicou a execução, a abordagem e as ferramentas de supervisão utilizadas pelo Banco Central 
da Holanda (BNH) e comentou a situação e as evoluções no sistema previdenciário europeu.
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Dezessete contos premiados
Autor: Pedro Franco, aposentado 

Como o próprio nome 
diz, o livro traz textos 
premiados em concursos 
e por entidades concei-
tuadas como a União 
Brasileira de Escritores.

Tributação e Arrecadação das  
Contribuições Previdenciárias
Autor: Aristeu de oliveira 

Este livro apresenta 
normas gerais de tributação 
previdenciária e de arreca-
dação no âmbito do Institu-
to Nacional do Seguro  
Social (INSS).

Fundos de Pensão e Mercado de Capitais
Autor: Maria Helena Santana

 “Para o participante de um fundo de 
pensão, investimentos bem feitos significam 
garantia de benefícios. Este livro é uma 
contribuição importante para que dirigentes 
e participantes possam 
avaliar melhor as possi-
bilidades de aplicações 
dos recursos previ-
denciários”, Ricardo 
Sasseron (presidente 
da ANAPAR).

Se você é associado FUNCEF e tem um livro 
publicado, envie informações para o e-mail 

comunicacao@funcef.com.br. 
Não esqueça de informar seu nome completo, 

e-mail e telefone para contato.

fique por dentro

Encontro reuniu representantes do setor previdenciário brasileiro 

Discutir a eqüidade de gênero e as diversidades dentro das enti-
dades fechadas de previdência complementar. Foi com esse ob-
jetivo que os três maiores fundos de pensão do País - FUNCEF, 

PETROS e PREVI, reuniram, no dia 24 de novembro, no Rio de Janeiro, 
convidados, diretores, gestoras e representantes do setor previdenciário 
brasileiro, para o I Encontro Pro-Eqüidade de Gênero e Diversidade dos 
Fundos de Pensão. 

Para o diretor de Administração e Tecnologia da Informação da FUN-
CEF, Sérgio Francisco da Silva, iniciativas assim são extremamente im-
portantes, pois servem para aferir o que é praticado pelas empresas. “A 
Fundação avançou na questão da eqüidade e inclusão, mas os números 
ainda são desfavoráveis, daí a importância desse evento, pois é o espaço 
para discutir e verificar o que acontece dentro da dos fundos de pensão, 
e a partir daí traçarmos novas metas”, ressaltou o diretor. 

DebATes
O primeiro painel, Fundos de Pensão e Diversidade apresentou um 

panorama de como os fundos tratam as questões de gênero e diversida-
de. Apesar de existirem políticas sérias de eqüidade e inclusão dentro 
dessas empresas, ainda há muito a ser feito.

O segundo painel tratou das questões de gênero e raça em duas pa-
lestras. A primeira teve como tema a Promoção da Diversidade e da Eqüi-
dade no Mercado de Trabalho. A segunda discutiu O Papel da Mulher na 
Gestão dos Fundos de Pensão.

O terceiro e último painel tratou do Enfrentamento aos Desafios. O 
debate permitiu aos participantes conhecer ações afirmativas e políticas 
desenvolvidas nas diferentes instituições parceiras. Ao final do painel 
ficou definida, por unanimidade, a criação de um Comitê nacional de Ges-
toras em Fundos de Pensão. 

Mulheres empreendedoras 
discutem seu papel no  
mundo coorporativo 
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Para dar voz  
à experiência
Projeto Vida Futura da Caixa prepara empregados para nova etapa

Ameta é clara: “Depois de aposentar pen-
so em trabalhar com causas sociais”.  
É com esta certeza que Laurêncio João 

Korbes, coordenador nacional do Programa Cai-
xa Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, 
saiu da oficina Vida Futura realizada em agosto. 
Aliada a outras duas ações, a oficina faz parte 
do programa Vida Futura, voltado aos funcioná-
rios da Caixa que se aproximam da aposentado-
ria. Para Laurêncio faltam poucos meses.

O Vida Futura inclui outras duas ações: Acon-
selhamento Psicológico, com custeio integral 
de até 12 consultas de orientação individuais, e  
Incentivo ao Desenvolvimento de Empreende-
dores e Empreendedores Sociais, com o ressar-
cimento de até R$ 600 aplicados pelo funcio-
nário em cursos na área. “Somos vistos como 
cidadãos e não apenas como funcionários”, diz 
Laurêncio. A instrutora da oficina, Elvira Benve-
nuti, explica que o objetivo é fazer a pessoa re-
fletir sobre sua vida pessoal e profissional. “Tem 
quem queira mudar de área, trabalho voluntário 
e até o desligamento da Caixa. O programa todo 
deixa a conversa bem à vontade”, diz.

VIDA ATIVA
O psicólogo e também instrutor da oficina, 

Gilberto Rodrigues, percebe que os participantes 
saem com a certeza de que é necessário tomar 
decisões. Quase todo mês há uma nova turma, 
com o máximo de 25 alunos. O número de inscri-
tos normalmente é superior a 30. Para o instrutor, 
a vontade de continuar com alguma atividade de-
pois da aposentadoria tem uma explicação. “Dé-
cadas atrás aposentar queria dizer descansar em 

casa. Hoje, quem completa o tempo com 50 ou 
55 anos de idade ainda produz muito, é jovem.” 
Ele esclarece que não é intenção do programa 
ditar o caminho ideal, mas provocar a reflexão. 
“O participante sai capaz de dizer: ‘quem escre-
ve esta história sou eu’”, afirma.

No caso de Laurêncio, que já havia sido 
presidente-executivo de uma ONG, a oficina 
ajudou a cristalizar uma tendência. O mesmo 
aconteceu com Lorenis Silva, que em feverei-
ro deste ano se aposentou certa do que faria. 
Comprou uma chácara e passou a se dedicar às 
plantas, à ikebana e aos seis netos. Faz parte 
ainda do Grupo Amarração de teatro. “Dizem 
que me tornei uma inativa ativa”, brinca.

Consciente da necessidade de se plane-
jar economicamente, Lorenis é associada da  
FUNCEF desde 1977, assim como Laurêncio. 
“Tem colega que se organiza por conta própria, 
eu não consigo. Se não fosse a Fundação, es-
taria encrencada”, brinca. 

Tem colega que se organiza 
por conta própria, eu não 

consigo. Se não fosse 
a Fundação, estaria 

encrencada”, brinca.
O salário não diminuiu. “Às 

vezes vem até um pouco mais.
Lorenis Silva
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PARÁ 

Onde começa a Amazônia 

A região onde se encontra hoje o Estado do Pará foi 
diversas vezes invadida por holandeses e ingleses, no início 
do século XVI. A ocupação portuguesa consolidou-se em 
1616. Conhecido mundialmente pelo Círio de Nossa Senhora 
de Nazaré, é o segundo maior estado do País em superfície.
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Nº de participantes 
no estado 
Total: 1072
Ativos: 835
Assistidos: 223
Facultativos: 10
Licenciados: 4
Não associados: 252
Fonte: COPAC/DIBEN
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AEA
A Associação dos Economiários Aposenta-

dos e Pensionistas do Pará conta com 305 as-
sistidos e funciona de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 18h. Em termos de lazer, oferece 
para seus associados e familiares curso de 
dança de salão e atividades recreativas, 
como comemoração dos aniversariantes do 
trimestre, festas de confraternização e pas-
seios turísticos.
Presidente: Maria Darci de Oliveira Oliveira
Endereço: Trav. Três de Maio, 1021 –  
São Braz – Belém/Pa – CEP: 66.060-600
Telefones: (91) 3236-3666/ 3226-8944/  
3236-3655 (fone/fax)
E-Mail: aeappa@gmail.com/ 
aeappa@veloxmail.com 

APCEF
A Associação do Pessoal da Caixa do Estado 

do Pará conta com duas sedes, seno uma adminis-

trativa e uma campestre. Esta última, conhecida 

como Caixaparah, conta com um parque aquático, 

três campos de futebol, arena, quadra polivalente, 

quadra de tênis, sauna, piscina de água natural e 

corrente, piscina semi-olímpica, banheiros, cinco 

chalés com capacidade para até cinco pessoas (que 

podem abrigar os associados do estado e de outras 

localidades), 13 churrasqueiras, restaurante, salão 

de festas e estacionamento. 

Presidente: Cláudio Henriques

Endereço: Sede Administrativa – Trav. 28 de  

Setembro, 1210 – sala 05 – Reduto – 

 Belém/Pa – CEP: 66.053-355

Sede Campestre: Rod. BR 316 – Alameda  

CaixaPARAH – Ananindeua/Pa – CEP: 67.000-000

Telefones: 3212-6526 / 3223-5023 (sede adm.) 

3234-1970 (sede campestre)

E-mail: apcefpa@veloxmail.com.br /  

apcefpa@yahoo.com.br

Site: www.apcefpa.org.br

.com.br / 
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Carlos Alberto Caser
Diretor de Benefícios da FUNCEF

Daqui para frente
Tivemos também mais duas reaberturas do 

saldamento com grande índice de adesão. E já 
conseguimos processar mais de 90% dos Termos 
de Adesão que foram encaminhados à DIBEN. 

Participamos ativamente da “Campanha Pen-
se no Seu Futuro”, realizando mais de 70 palestras 
por todo o país, enviando material de divulgação 
e explicativo para os empregados da Caixa ainda 
não filiados, tendo obtido mais de 8.300 novas 
adesões ao Novo Plano durante este ano. 

Para coroar todo esse esforço, consegui-
mos aprovar na Secretaria de Previdência 
Complementar juntamente com as entidades 
representativas dos participantes e assistidos 
a alteração do artigo 115 do REG/REPLAN 
que garante mais rapidez na recuperação das 
perdas dos benefícios da modalidade saldada, 
reivindicação antiga dos aposentados e pen-
sionistas da FUNCEF. 

Novos desafios estão previstos para o ano 
de 2009: incorporação do REB ao Novo Plano, 
conseguir que 95% dos empregados da Caixa 
sejam participantes dos planos da FUNCEF, me-
lhorar ainda mais o relacionamento da Fundação 
com seus participantes e assistidos, promover as 
alterações de adequação do REG/REPLAN, re-
cadastramento de assistidos.

Estes novos desafios serão enfrentados com 
uma equipe capacitada e motivada, sempre com 
o objetivo maior de prestar um serviço de quali-
dade aos nossos participantes e assistidos. 

Na área de benefícios, iniciamos o ano 
de 2008 com grandes desafios: melho-
rar o atendimento aos participantes, 

solucionar diversas pendências, como o PMPP, 
o Saldamento, entre outros.

O maior desafio tem sido melhorar o atendi-
mento prestado aos participantes e assistidos. 
Este objetivo tem sido uma verdadeira obses-
são para a Diretoria de Benefícios (DIBEN), que 
sabe da importância e da necessidade de segu-
rança na informação ao associado.

Nesse sentido, a área responsável foi rees-
truturada, com criação da Gerência de Atendi-
mento (GERAT), formada por duas coordenações, 
a Coordenação de Atendimento aos Participan-
tes e Assistidos (CORAP) e a Coordenação de 
Empréstimos e Financiamentos (COEMF). 

Em 2009, o esforço de aprimoramento con-
tinuará, inclusive, com a aquisição de um sis-
tema próprio, o Gerenciador de Demanda dos 

Participantes – CRM, a internalização da Cen-
tral de Atendimento, um amplo programa 
de treinamento dos nossos atendentes. 

Também resolvemos definitivamente 
a pendência que envolvia os assistidos 
do extinto Fundo PMPP, cujo contrato 

foi finalmente assinado com a Caixa em 
março de 2008. A previsão para o encer-

ramento definitivo do processo, 
conforme acordado com a Cai-
xa, será em abril de 2009. 






