


entrevista joão de barro jan/fev 2008 2

Para Luiz Augusto Estrella
Faria, doutor em Economia
pela UFRJ, se a perda da Con-
tribuição Provisória sobre Mo-
vimentação Financeira (CPMF)
fosse compensada com redu-
ção do dinheiro desperdiçado
em juros, haveria uma contri-
buição significativa para o
crescimento econômico brasi-
leiro. Segundo o economista
da Fundação de Economia e
Estatística (FEE) e professor
dos  cursos de graduação e
pós-graduação de  Economia
e Relações Internacionais da
Ufrgs, “seriam 40 bilhões a
mais circulando na economia
sem redução dos investimen-
tos públicos.” Faria também
trabalha com pesquisa nas
áreas de política econômica,
economia internacional e
integração.

O Brasil sem a CPMF

JB - O governo perdeu a CPMF,
mas aumentou do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) e o
imposto sobre o lucro dos bancos.
Como ficam os investimentos em
saúde e a economia brasileira com
essas novas medidas?

Faria - O resultado final dessas medi-
das será uma redução da receita espera-
da para 2008, pois os aumentos previs-
tos para a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e o IOF não com-
pensam toda a perda da CPMF. O go-
verno estima a diferença em cerca de R$
30 bilhões. A maior parte dessa diferen-
ça será financiada com redução de des-
pesas, o que levará a um corte em vários
programas, incluindo o da área da saú-
de, para a qual havia a previsão de am-
pliação de gasto no orçamento de 2008.
Embora seja dito que os investimentos
do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) não serão atingidos, e essa
é uma importante contribuição do gover-
no ao ciclo de crescimento que a econo-
mia brasileira vem experimentando des-
de 2006, o mais relevante é o total do
gasto público, incluindo pessoal e forne-

cedores. O ruim é que o presidente Lula
continua com medo do mercado finan-
ceiro e promete manter o superávit pri-
mário, que é o pior tipo de gasto, pois
serve para pagar juros da dívida recebi-
dos pelas famílias ricas do país que não
fazem uso produtivo desses recursos,
mantendo-os na forma de aplicações fi-
nanceiras. Na minha opinião, se a perda
da CPMF fosse compensada com redu-
ção do dinheiro desperdiçado em juros,
haveria uma contribuição significativa
para o crescimento. Seriam 40 bilhões a
mais circulando na economia sem redu-
ção dos investimentos públicos.

JB - O trabalhador brasileiro será
atingido com essas novas medi-
das, e de que forma?

Faria - O resultado final ainda é in-
certo, pois, se por um lado haverá redu-
ção da carga tributária, por outro os fi-
nanciamentos ficarão mais caros por con-
ta do IOF e da contribuição sobre o lu-
cro dos bancos. Uma das fontes decisi-
vas do crescimento tem sido o crédito.
Outro ponto é que a postergação das
medidas previstas para aliviar um pouco
a trágica situação dos serviços públicos
de saúde, principalmente nos grandes
centros urbanos, é uma má notícia. Pelo
menos os gastos com assistência social,
como o Bolsa Família, serão preserva-
dos.

JB - Pela lógica de tributação
atual, o assalariado paga mais im-
postos que o capital. Não seria o
momento de desonerar a renda do
trabalhador e onerar mais o capi-

tal, ou seja, taxar melhor
as grandes fortunas, as
heranças, os bancos e a
remessa de capital para
o exterior? Essas medi-
das poriam em risco os
investimentos privados?

Faria - O presidente Lula,
em seu estilo de governar para
gregos e troianos, não ousa
enfrentar o que o ex-presiden-
te do Conselho Latino-ameri-

cano de Ciências Sociais, Atílio Borón,
muito bem chamou de “a mãe de todas
as reformas”, a reforma tributária. Nos-
so sistema tributário ainda mantém ca-
racterísticas de um Estado dinástico, com
cerca de 80% dos tributos incidindo so-
bre a produção e o consumo. Ora, nos
países que experimentaram um processo
de democratização nos planos econômi-
co e social no século passado – América
do Norte, Europa Ocidental, Austrália,
Japão – essa proporção é quase o inver-
so. Ao redor de 70% da carga tributária
incide sobre a renda e a propriedade.
Enfrentar uma reforma tributária que siga
o princípio democrático de que a carga
fiscal deve ser proporcional à capacida-
de contributiva, isto é, maior para os mais
ricos, implica uma inversão do quadro
atual do país. De acordo com a Pesquisa
de Orçamentos Familiares do IBGE
2002-3, os brasileiros com rendimentos
de até dois salários mínimos gastam 46%
de sua renda como tributos indiretos, en-
quanto aqueles que ganham mais de 30
salários, recolhem apenas 16%. A isso
se soma uma igualmente desigual carga
dos impostos diretos, pois o imposto de
renda tem suas maiores alíquotas
incidindo sobre salários e diversas for-
mas de rendimentos dos muito ricos (dis-
tribuição de dividendos, aplicações em
bolsa, etc.) são isentas, enquanto os im-
postos de propriedade, com exceção do
IPTU em alguns municípios, são quase
irrisórios. Democratizar a nossa estrutu-
ra tributária requereria: uma mudança no
Imposto de Renda, ampliando o número
de alíquotas para rendas mais elevadas e
reduzindo isenções para as faixas de

maiores rendimentos; a regulamentação
e cobrança do Imposto sobre as Grandes
Fortunas; um aumento da abrangência e
dos valores arrecadados dos impostos
sobre a propriedade, inclusive com a in-
trodução do princípio da progressividade,
hoje não aceito pelo Poder Judiciário; e,
também, uma revisão da distribuição da
arrecadação entre os entes federados, pois
os mecanismos criados pela Constituição
de 1988 foram elididos ao longo do tem-
po com a concentração da receita na
União via contribuições. O sucesso des-
se tipo de reforma vai depender de que
seja possível superar o veto contributivo
de nossas classes dominantes, até hoje
intocáveis.

JB - A derrubada da CPMF foi
uma questão política com vistas
ao enfraquecimento do governo
Lula?

Faria - Inegavelmente, a motivação foi
política, para criar um constrangimento
para o governo, além de uma postura
demagógica e populista, pois todos no
Brasil são contra pagar impostos. Acho
que a popularidade do presidente foi con-
quistada quando seu governo avançou no
sentido de favorecer os mais pobres, com
os programas sociais e o aumento do sa-
lário mínimo. Uma vez que esse filão está
em seu limite, pois avanços nessas duas
frentes serão marginais daqui para fren-
te, o crescimento precisaria assumir um
ritmo acelerado o suficiente para mudar
a face do mercado de trabalho reduzindo
drasticamente o desemprego e favorecen-
do crescimento salarial, o que exigiria
taxas maiores do que as atuais. Essa al-
ternativa tem dois obstáculos, os gar-
galos de infra-estrutura (energia, estra-
das) gerados por mais de vinte anos de
baixos investimentos públicos e a po-
lítica monetária do Banco Central, que
pode voltar a aumentar a taxa de juros
por conta de fantasmas como a infla-
ção ou a crise norte-americana. Imagi-
no que uma alternativa de implementar
reformas de caráter social, como a tri-
butária referida antes, não estão no le-
que de alternativas do jeito “lulista” de
governar.

Divulgação

B R I Q U E

LIVROS A partir de uma sugestão de as-
sociado, este espaço  também pode ser
aproveitado a partir de agora para troca,
venda e compra de livros didáticos e lite-
rários. Envie seu anúncio.  Confira a publi-
cação também no sítio www.apcefrs.org.br

ALUGO Apto conjugado, mobiliado completo, c/
ar cond, etc, a 50 mts do mar, no Leme
(Copacabana  - RJ). Máximo 04 pessoas. Exce-
lente preço. Fotos à disposição. Ótima oportuni-
dade para suas férias, em qualquer período do
ano. Tratar com Pedro, Fone 51 9327-2830 ou 51
3207-8676.

VENDO Apto.3 dorm., sala, cozinha,sala de jan-
tar, área serv., banheiro, 1 garagem cob.+ vaga
estac. rot., Cond.c/churrasqueiras, clube de mães,
quadras de esporte, play ground, vigilância 24 h,
End. Rua Orfanatrófio 951, ap. 301 bl D2, B. Alto
Teresópolis,P. Alegre, R$ 92.000,00 Tratar c/
Everaldo: (51) 9686-9307.

COMPRO Placa mãe usada, funcionando, que sirva
para processador AMD Atlhon XP 1800(1.15ghz),
soket A  para processadores tipo AMD K7 e para
memória 133  (2 pentes de 256). Contato               51-
3653-1313       ( das 9h às 18h) ou               51-3653-3179.
Minha placa antiga é modelo K7S5A (Elitegroup) E-
mail : silvio.jn@brturbo.com.br.

VENDO Renault Laguna RXE 2.0 16V ano 98 -
cor azul - super completo, ar direção hidráulica,
air bag duplo, freios ABS, computador de bordo,
cd, bancos de couro, insulfilme, trava e vidros elé-
tricos, espelho regulável automático - 4 pneus
novos R$ 16.000,00 - Aceito troca maior valor. Tra-
tar com Fernando 9155.9225.

VENDO Polo 04, confortline, vermelho, banco
couro, ar, dir. hidráulica, trio, alarme, cd, pneu ra-
dial, único dono, R$33.900,00. Contatar
3223.6411/ 99862371 C/Maffei.

VENDE-SE Casa de alvenaria de tijolos a vista, com
112m², sobre 4 terrenos cercados 1.700m², perto das
Praias do Rosa, Barra, Lagoa, Ouvidor e Luz. R$
120.000,00 Aceito Carro. Fone:  51 3546-4992        e
9674-6281 ou 9666-1895. Praia de Ibiraquera (SC).

COMPRO Apartamento  na Medianeira ou Glória
ou Teresópolis, com dois  dormitórios  e garagem
que seja  bem localizado,  valor  até  R$ 85.000,00.
Fone  9687 3721 c/ Sergio.
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SANTIAGO

www.apcefrs.org.br
Página da Associação do Pesso-

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

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

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

Trabalhadores do Ramo Financeiro.

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

Página do Sindicato dos Bancários
de Porto Alegre.

www.sindbancarios.org.br

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

www.moradiaecidadania.org.br
Página da ONG Moradia e Cidadania dos
Empregados da Caixa.
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Mais empregados para a Caixa

O Rio Grande do Sul encerrou o ano de
2007 com 141 ataques a bancos. Você sa-
bia disso?

120%

Maquiagem verde

“O mundo produz 120% de alimentos.
Daria para jogar fora 20% de comida e
mesmo assim manter a população mun-
dial alimentada.” É o que diz o biólogo
Francisco Milanez, membro do conselho
superior da Associação Gaúcha de Pro-
teção ao Ambiente Natural (Agapan).
“Nós produzimos muito mais do que con-
sumimos. A fome do mundo é a injustiça
social”, garante o biólogo.

  O Movimento Cultural do Pessoal da
Caixa está cada vez mais forte em todo o
Brasil. Em 2007, 850 empregados da
Caixa do Rio Grande do Sul destinaram
parte de seu Imposto de Renda para este
fim. O total de doadores no país foi de
9.397 trabalhadores da Caixa, Caixa Se-
guros, Fenae, Fenae Corretora e Funcef.
As doações de 2007 vão financiar a edição
2008 do projeto Eu Faço Cultura.

Eu Faço Cultura

Os interessados em melhores con-
dições de trabalho e de atendimento
na Caixa têm até fevereiro para ade-
rir ao abaixo-assinado em favor da
campanha Mais empregados para a
Caixa, mais Caixa para o Brasil. A
campanha por mais contratações foi
lançada pela Fenae, pelas APCEFs,
pela Contraf/CUT e pelos sindicatos,
em 7 de novembro, com o objetivo de
amenizar a sobrecarga de trabalho na
empresa, mas também de reivindicar
a implementação de políticas públicas
na instituição financeira.

Até agora, mais de 25 mil assinatu-
ra foram colhidas de empregados, cli-
entes, amigos e familiares. A reivindi-
cação é para que a Caixa adote estraté-
gias para elevar seu quadro de pessoal
ao patamar mínimo de 100 mil empre-
gados. São Paulo foi o estado que arre-
cadou o maior número de assinaturas,
seguido do Paraná e do Distrito Fede-
ral. Agora é preciso mobilizar os gaú-
chos a assinarem a lista. Para isso, basta

fazer o download do abaixo-assinado
pelo link:http://web.fenae.org.br/
maisempregados/abaixoassinado.

APCEFs de todo o país estão anali-
sando os problemas por segmento. As
áreas estratégicas são: superintendên-
cias regionais, gerências regionais,
gerências de agências, gerências de
relacionamento, caixas executivos,
avaliadores de penhor, assistentes de
negócio, técnicos de fomento, técnicos
de operações de retaguarda, caixas de
Retpvs, supervisores de habitação, téc-
nicos bancários e analistas.

Os trabalhadores da Caixa estão
adoecendo devido ao excesso de traba-
lho, sobretudo nas agências e nas
Retpvs. Os abusos se refletem em assé-
dio moral pelo cumprimento das metas,
forçam à realização de trabalho gratuito
e levam os empregados à fadiga, à insa-
tisfação e à revolta. O déficit de trabalha-
dores atinge negativamente o desempenho
geral da empresa, em todas as suas áreas
de atuação.

Maquiagem verde 2
Maquiagem verde é como Gustavo

Pimentel, gerente de Eco-Finanças da
Amigos da Terra - Amazônia Brasileira,
traduz o termo em inglês greenwash. "As
empresas que praticam a maquiagem ver-
de são aquelas que transformam peque-
nas ações socioambientais em grandes
campanhas de marketing e comunicação.
Elas não têm a mínima intenção de ser,
apenas de parecer", diz Pimentel.

Maquiagem verde 3
A Amigos da Terra aponta as seguin-

tes empresas que desenvolvem campa-
nhas publicitárias com propaganda de
ações ecologicamente duvidáveis:
Unibanco, HSBC, Itaú (Fundo Itaú
Ecomudança), Bradesco (Banco do Pla-
neta) e Petrobrás (biodiesel). Já o
BankTrack, rede internacional de ONGs
que monitora o setor financeiro, lançou
o relatório Mind the Gap, que avalia a
jornada dos bancos rumo à
sustentabilidade. De forma geral, as no-
tas são muito baixas, apesar de terem
avançado com relação ao último levan-
tamento, em 2006.

Para sensibilizar os consumidores e
construir uma imagem ecologicamente
responsável, empresas (principalmente do
setor financeiro) estão associando seus
produtos e marcas ao meio ambiente, sem
estarem de fato praticando ações
ambientais de impacto relevante.

A Feeb/RS realiza Seminário Estadual
sobre Mulher, Mídia e Movimento Fe-
minista. Voltado às mulheres dos movi-
mentos sindicais e sociais, o seminário
será no dia 7 de março, a partir das
8h30min, na Casa dos Bancários (Gene-
ral Câmara, 424, Porto Alegre). O even-
to integra o programa de atividades em
comemoração aos 65 anos da Feeb/RS e
também é alusivo ao Dia Internacional
da Mulher - 8 de Março.

Mulheres

OFICINA DE ROMANCE
A APCEF e o SindBancários promovem Oficina de Criação de Romance

Histórico, ministrada pelo professor, historiador e escritor
ALCY CHEUICHE. O objetivo da oficina é proporcionar aos bancários a
possibilidade de aprimorar seus conhecimentos culturais. A iniciativa
homenageia os 75 anos de criação do SindBancários, comemorados

este ano. Oferece ainda, a oportunidade de construção da sua histó-
ria, escrita em forma de romance, pelos próprios bancários. As aulas

iniciam no dia 6 de março, com encerramento previsto para 27 de
novembro. O curso será na Casa dos Bancários, Rua General Câmara,

424, à noite. O romance histórico sobre as lutas do SindBancários será
lançado na Feira do Livro de 2008. Inscrições, horário das aulas e

outros detalhes na APCEF e no SindBancários.
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Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 29 de janeiro de 2008.

GESTÃO 2006-2009
Presidenta: Célia Margit Zingler
Vice-presidente: Marcelo Marimon Gonçalves

DIRETORIA EXECUTIVA
TITULARES
Aposentados, Saúde e Previdência: Amanda Angélica
Gonzales Cardoso
Comunicação: Marcos Leite de Matos Todt
Cultura: Almeri Espíndola de Souza
Esportes: Sérgio Aveline Squeff
Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto
Relações de Trabalho: Tiago Vasconcellos Pedroso
Social e Lazer: Andrea Lima Spinelli
SUPLENTES: Francisco de Assis Kuhn Magalhães,
Felisberto Machado de Souza, Gilmar Cabral Aguirre,
Jailson Bueno Prodes,  Vera Lúcia Reck de Araújo, Paulo
César Ketzer, Ruben Danilo de Albuquerque Pickrodt,
Sandro Dias Fernandes.
CONSELHO FISCAL
TITULARES: Presidente: Claudio Morais Soares. Secre-
tário Geral: Guaracy Padilha Gonçalves. Geraldo Otoni
Xavier Brochado.
SUPLENTES: Celso Danieli, Marisa Zancan Godoy, Sandra
Maria Faria
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Ricardo Luiz Müller; Secretário Geral: Paulo
Daisson Gregório Casa Nova.
Regional Porto Alegre TITULARES: Carlos Alberto Träsel,
Cláudio Stern da Cunha Filho, Devanir Camargo da Silva,
Maria Regina Pereira Figueiró, Maristela da Rocha, Paulo
Daisson Gregório Casa Nova. SUPLENTES: Jorge Peixoto
de Mattos, Juarez Machado de Oliveira, Marcela Nunes de
Aguiar, Renato de Castro Becker,  Volmar Fernando Alves
Dal Santo. Alto Uruguai: Ricardo Luiz Müller, Vanda Maria
Bianzin Grzeidak. Centro: Marcelo Husek Carrion, Athos
Ronaldo Miralha da Cunha. Fronteira Oeste: Jefferson Arau-
jo da Silva, Flávio Dornelles Paré. Fronteira Sul: Vilmar
Vallenoto da Silva, Vagner Kobe Braga. Litoral Norte: Nei
Glades de Francisco, Carmem Rejane Ramos. Litoral Sul:
Jonas Aguiar, Marco Antônio Botelho Gomes. Missões: Mo-
acir Scheuer Deves, Marcos Maicá. Passo Fundo: Paulo
César Kunzler, Régis Moreno Nogueira Santos. Serra: Mar-
cos Mazzutti de Castro, Marcos Alexandre Streck. Sul: Cristina
de Souza Gularte, Luiz Antonio Reck de Araújo. Vale do
Paranhana: João Alberto Holsbach, Dirceu D’Ávila Sampaio.
Vale do Rio Pardo: Gilberto Castoldi, Adroaldo Schmidt
Carlos. Vale do Taquari: Rafael Reckziegel, Luiz Antônio
Sieben. Vale dos Sinos: Nestor Francisco Imhoff, Odenar
Corrêa de Souza.
COORDENADORES DAS REGIONAIS
Altivo Goularte Rodrigues (Centro); Ricardo Luiz Sulzbach
(Vale do Taquari); Carmem Rejane Ramos (Litoral Norte);
Cláudio Batista Rodrigues Osório (Fronteira Oeste), João
Bruno Schmitz (Vale do Paranhana); Paulo Cesar Reis Pe-
reira (Missões); Evandro de Moura Hahn (Passo Fundo);
Luiz Roberto Portantiolo (Sul); Jonas Aguiar (Litoral Sul); Cleo
Fernandes Rodrigues (Fronteira Sul); Nilson Roque Urban
(Vale do Rio dos Sinos); Deise Fátima Pauletti (Alto Uru-
guai); João Aristeu Moraes de Oliveira (Vale do Rio Pardo);
Vladimir Tadeu Bettiol (Serra).
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ASSESSORIA
JURÍDICA

A APCEF oferece aos seus associados asses-
soria jurídica em diferentes áreas, através de dois
escritórios de advocacia. Além disso, os associa-
dos podem marcar horário nos plantões semanais.
Para atendimento, é necessário agendar horário
nos telefones indicados abaixo.

Direito Social
Defesa Administrativa,
Seguro Jurídico, Previdência
51 3227 5598
segurojuridico@apcefrs.org.br
Plantão: quintas-feiras, das 14h às 17h40min
Rua Andrade Neves, 159, 11º andar.

Advocacia Fagundes, Meyer, Schneider
Ações Trabalhistas,
Tíquetes e Cesta-Alimentação
aposentados e ativos
51 3595 4775
51 3268-1611 (para agendar horário)
Plantão: Quintas-feiras, na APCEF
das 16h às 18h, assejurtrabalhista@apcefrs.org.br

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

Fevereiro
14 - Debate sobre saldamento do REG/Replan e Novo
Plano. Às 14 para aposentados e pensinistas e às 17h
para os participantes ativos. No auditório da CEF,
Andradas, 1.000, 12º andar, Centro, POA.

Março
7 - Seminário Estadual sobre Mulher, Mídia e Movimen-
to Feminista. A partir das 8h30min, na Casa dos Bancári-
os, General Câmara, 424, Porto Alegre.

15 - Assembléia de Alteração de Estatuto da APCEF, às
9h, na Colônia A, Coronel Marcos, nº 627, Porto Alegre.

15 - Reunião do Conselho Deliberativo. Às 10h, na
Colônia A, Coronel Marcos, nº 627, Porto Alegre.

15 - Festa de Páscoa da APCEF. Das 15h às 19h, na
Colônia A, Coronel Marcos, nº 627, Porto Alegre.

18 - Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
da Fenae, em Brasília.

www.apcefrs.org.br
Visite a página da APCEF é fique por dentro das útlimas notícias.

Por um PCS adequado à missão da Caixa
Um Plano de Cargos e Salários deve contemplar

as necessidades e aspirações de quem de fato com-
põe uma instituição financeira: seus empregados.
Precisa também ser adequado à missão da empre-
sa. Assim pensa O GT PCS Caixa, que foi criado
com o objetivo de qualificar o debate, possibilitan-
do aos empregados construir sua própria proposta,
ao invés de simplesmente aguardar a empresa apre-
sentar a sua.

O grupo de trabalho gaúcho é constituído por
representantes da APCEF/RS, da Feeb/RS, do
SindBancários, do Fórum de Delegados Sindicais e
conta também com a assessoria técnica da psicólo-
ga Tônia Cunha Duarte da Silva e do professor
doutor em Socioeconomia do Desenvolvimento
Carlos Schimidt. Ambos profissionais da Fundação
de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (Faurgs).

Como empregados da Caixa, é nosso dever lutar para
que nossa empresa seja um instrumento da sociedade no
desenvolvimento econômico e social. O banco público
não é apenas um negócio capitalista cujo objetivo é o
lucro, mas também, e principalmente, tem que buscar
o desenvolvimento econômico e social do país.

Por isso, é inadmissível que o plano de cargos e
salários da Caixa seja construído a partir de diretri-
zes determinadas pelo mercado, como é feito, por exem-
plo, nos bancos privados. Ao contrário, a construção
de uma carreira adequada aos objetivos estratégicos
da Caixa faz parte da luta para que ela continue sen-
do um banco cada vez mais efetivamente público.

Meio Ambiente - Nesta edição, o João de Barro
também aborda o resultado da 13ª Conferência das
Partes da Convenção sobre mudanças climáticas da
ONU, ocorrida em dezembro, na Indonésia. O re-
sultado do encontro mostrou que tanto os países
ricos quanto os emergentes não estão preparados
para tomar medidas radicais de redução de emis-
são de gases na atmosfera, responsáveis pelo efeito
estufa e por danos ao meio ambiente.

Comunicação - Na seção Democratização dos
Meios de Comunicação, o jornal da APCEF entre-
vista o brilhante e consagrado chargista Santiago,
que  fala da sua carreira e de seus prêmios. Ele
também faz críticas à mídia brasileira, a qual cha-
ma de “propagandística”.
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Direitos
reconhecidos

Às vésperas do Natal,
1.049 associados, inte-
grantes do primeiro

grupo do Seguro Jurídico da
APCEF foram surpreendidos
com uma boa notícia. No dia 18
de dezembro, o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) negou o pe-
dido de recurso da Funcef con-
tra a ação previdenciária promo-
vida pela Associação. A decisão
do STJ garantiu aos associados
recuperação das perdas decor-
rentes das atualizações não con-
cedidas pela Fundação a seus
participantes, no período de
1996 a 2001, assim como os re-
flexos futuros decorrentes. A
ação judicial coletiva envolve
associadas e associados aposen-
tados e pensionistas integrantes
dos planos previdenciários
Replan, migrados para o REB/
2002 e REG/Replan Saldado.

“Uma vitória para um pro-
cesso que já tramita há seis anos
na Justiça”, comemora o advo-
gado Fábio Barbosa, assessor do
Seguro Jurídico da APCEF, pre-
sente no julgamento, em

APCEF ganha ação judicial coletiva.
Aposentados e pensionistas associados
recuperam perdas junto à Funcef.

FUNCEF

Brasília. A advogada e
conselheira da APCEF, Maria
Regina Figueiró, também parti-
cipou do momento histórico, re-
presentando a diretoria da As-
sociação. O recurso proposto
pela Funcef foi negado por una-
nimidade pela Terceira Turma
do STJ, em Brasília, pelos mi-
nistros integrantes do STJ, cuja
relatoria pertence à ministra
Nancy Andrighi. Os detalhes
da ação serão publicados du-
rante os meses de fevereiro e
março de 2008 no Diário de
Justiça da União. O processo
se refere ao primeiro grupo de
associados integrantes do Se-
guro Jurídico, cuja listagem
pode ser conferida em
www.apcefrs. org.br/juridico.
A  próxima etapa será a reali-
zação dos cálculos para liqui-
dação do processo.

O resultado da medida ju-
dicial, proposta em dezembro
de 2001, é decorrente de um
esforço coletivo da APCEF
gaúcha, a partir da criação do
serviço denominado Seguro

Jurídico. Um serviço que fun-
ciona desde abril de 2001 para
dar suporte à questão
previdenciária, tanto pública
quanto complementar. Nestes
sete anos, o Seguro Jurídico foi
responsável pela formulação
das bases do saldamento na
Funcef, além de servir de cen-

tro de informação sobre pre-
vidência para participantes de
todo o Brasil. Manter vínculo
associativo com a APCEF e o
Seguro Jurídico é imprescindí-
vel para que aposentados se
beneficiem de conquistas
iguais a essa. “Está lançado
um importante parâmetro para

a recuperação de perdas dos
assistidos e assistidas, ocorri-
das na época de congelamento
dos salários da Caixa. Isso
gerou a criação recente de gru-
po de trabalho na Funcef, no
qual a APCEF tem importante
papel a desempenhar”, expli-
ca Barbosa.

Conselho toma posse
O diretor da Apcef e do Sin-

dicato dos Bancários de
Porto Alegre e Região, Jailson
Prodes, vai continuar a represen-
tar o conjunto dos empregados
da Caixa através das entidades
sindicais e associativas. Ele é um
dos membros do Conselho de
Usuários do Saúde Caixa,
empossados no dia 17 de janei-
ro, em Brasília. As eleições fo-
ram entre os dias 14 e 20 de de-
zembro. A chapa eleita teve o
apoio da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf/CUT), dos
sindicatos filiados e do movi-
mento associativo.

Participaram das eleições,
20.081 associados. A Chapa 2
venceu com 25,97% dos votos
(5.216), e representa o movi-
mento sindical bancário. Foi cri-
ada principalmente para defen-

SAÚDE CAIXA

der as propostas aprovadas du-
rante os Congressos Nacionais
dos Empregados da Caixa
(Conecefs). "A preferência pela

chapa do movimento
associativo reafirma que os
usuários confiam na capa-
cidade dos dirigentes sin-
dicais para cumprir os
compromissos assumidos
durante a campanha", afir-
ma Jailson.  Segundo o di-
retor da APCEF, o grande
objetivo agora é garantir a
transparência na gestão do
Saúde Caixa. "Vamos lu-
tar para implementar os co-
mitês regionais de acompa-
nhamento do processo de
credenciamento e da qua-
lidade do atendimento pres-
tado pelo plano", ressalta.
O diretor diz ainda que
uma das metas mais impor-

tantes para o triênio 2008-2010
é a implantação do Plano Saúde
Família.

Logo após o ato de posse, os

membros do Conselho de Usuá-
rios deram início aos seus tra-
balhos, na primeira reunião de
2008 e do novo mandato. O au-
mento unilateral imposto pelo
banco esteve na pauta. Princi-
palmente as alterações que fo-
ram anunciadas no dia 7 de ja-
neiro, sem a definição de uma
negociação em andamento sobre
o assunto. A mensalidade foi es-
tipulada em R$ 100 por depen-
dente indireto e o teto de parti-
cipação, que era de R$ 1.780
subiu para R$ 2.400.

O Conselho de Usuários é
composto de forma paritária,
sem caráter deliberativo, e repre-
senta mais uma vitória da pres-
são exercida pelo movimento
nacional dos empregados. Foi
implantado em julho de 2004,
após amplo debate entre a dire-
ção da empresa e a Contraf-

Chapa eleita representa o movimento sindical bancário e defende as propostas dos Conecefs.

CUT. É formado por dez mem-
bros titulares e dez suplentes,
sendo 50% indicados pela Cai-
xa e 50% eleitos pelos partici-
pantes. Tem como finalidade fis-
calizar a gestão do plano e su-
gerir mudanças. Não tem cará-
ter deliberativo, apesar de pos-
suir autonomia de atuação. A
Caixa contribui no custeio e, por
ser uma empresa pública, o pla-
no não pode ter uma gestão in-
dependente.

Os conselheiros eleitos são:
Alexandre Severo Silva, Jailson
Bueno Prodes, Sérgio Wilson
Lima de Amorim, Rogério An-
tônio Vida Gomes e Laura
Augusta Gatti Vitral (aposenta-
da). Seus suplentes são Jackeline
Machado, Cícero Roberto dos
Santos, Umberto Gil Alcon, Flá-
vio Roberto Müller e Armando
Filardi (aposentado).
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FALA, ASSOCIADA(0)

GETAG/CTVA

Ação contra perdas
A   APCEF vai entrar

com ação judicial que
declare o direito de tra-

balhadores ativos e aposentados
receberem as parcelas corres-
pondentes ao Getag/CTVA em
suas complementações de apo-
sentadoria, atuais e futuras nos
planos REG/Replan e REB. A
autorização para ajuizamento
foi aprovada em assembléia no
dia 8 de dezembro. O problema
se arrasta há bastante tempo,
acarretando perdas para aposen-
tados, aposentadas e participan-
tes ativos da Funcef.

Getag/CTVA são parcelas
salariais criadas pela Caixa em
1997 para aqueles que exerci-
am funções de confiança na em-
presa, e posteriormente, com a
criação do piso de mercado, para
todos os cargos comissionados,
exceto caixas. Na ocasião, ficou
determinado pela empresa que
essas parcelas não integrariam
a base da contribuição e a
complementação paga pela
Funcef. A partir daí, tanto a Cai-
xa quanto os que receberam
Getag/CTVA não contribuíram
para a Funcef sobre esses valo-
res. Com o passar do tempo, os
trabalhadores que receberam

O texto abaixo é do aposentado da
Caixa Nestor José Mayer. Ele reside em
Nova Santa Rita, RS, é graduado em
Administração e licenciado em História.
Educadores da Humanidade foi
publicado no jornal O timoneiro, de
Canoas, em 2005, e faz parte do livro de
coletânea de artigos do autor A Teia da
Vida - A grandeza e a beleza da vida em
meio ao caos e às turbulências. A obra
foi lançada na 23ª Feira do Livro de
Canoas.O aposentado é autor de mais
três publicações relacionadas à história
das administrações municipais de
Canoas, cuja finalidade é reconstruir a memória administrativa do
município. Os livros são distribuídos nas escolas de Canoas e órgãos
públicos da cidade.  Na 53ª Feira do Livro de Porto Alegre, ano passado,
Mayer distribuiu autógrafos pela publicação do livro A Teia da Vida.

essas parcelas perceberam o gra-
ve prejuízo que essa alteração
traria às futuras complementa-
ções de aposentadoria da
Funcef. Isto é, a medida geraria
uma grande perda de poder aqui-
sitivo na passagem para a inati-
vidade. “Sem contribuição, sem
benefício.”, resume Fábio Barbo-
sa, assessor jurídico da APCEF.

Uma das bandeiras mais
importantes da classe trabalha-
dora é por uma Previdência Pú-
blica e a ampliação de direitos.

Essa defesa veemente é
necessária pelos debates que
ocorreram no Fórum Nacional
de Previdência e pelas declara-
ções infelizes do Ministro Luiz
Marinho de que a “reforma”
abrangeria apenas aqueles que
entrarem no mercado de traba-
lho após a mesma. Como se
fosse fácil tirar direitos dos nos-
sos filhos e netos. Uma reforma
cujo debate se inicia com esse
enfoque não pode ser favorável
à classe trabalhadora e, portan-
to, choca-se frontalmente com
a Central Única dos Trabalhado-

Educadores da Humanidade
O único ser da natureza e do universo que se questiona sobre o

sentido e o destino da vida, é o humano. Assim, a humanidade, nascida
há milênios na noite do passado, encarrega-se da tarefa de vasculhar
o seu “paraíso inconsciente”, passando para uma contínua elaboração/
construção do consciente. Conforme Carl Jung, tudo o que existe no
Universo, natureza, história e até mesmo Deus, passa pelo filtro humano,
que é o centro desse desvelamento.

Então, surge a questão: afinal, o que é o humano? A partir daí,
podemos apontar dois caminhos, nesta inserção entre o humano e o
universo. O universo seria o “espelho” onde o humano se reflete ou o
contrário, o humano é o “espelho” onde o universo se reflete. Na
realidade, estas duas visões estão corretas, pois os dois podem se
transformar num diálogo de reflexão mútua, cuja iniciativa parte do
humano com sua capacidade de refletir, de espelhar.

Mas, no seio da humanidade, as pessoas que mais elaboram a
reflexão consciente na história, são os artistas, os sábios, os místicos e
por que não, os poetas. São eles que caminham à frente na história
marcha da humanidade, pois vão tateando na busca de novos caminhos
para todos.

Num certo processo de alquimia, essa plêiade de artistas, sábios,
místicos e poetas, vai trazendo à luz da consciência o que apenas está
submerso no plano inconsciente. À semelhança de movimentos de
inspiração e transpiração, eles vão humanizando o universo, a natureza
e o divino, traduzindo em sentido e verdade que a tudo ilumina. Esse
sentido passa a “ver, compreender e amar” a realidade, para então,
viver junto e com a realidade.

O sentido último está presente em todas as coisas, e também no
mais secreto e íntimo do ser humano. Simplesmente, está aí para ser
descoberto, desvelado e vivenciado de forma consciente por todos.
Mas quem ensina isso são os artistas, os místicos, os sábios e os
poetas. Com certeza, estes foram, são e serão sempre os educadores
da humanidade.

Aqui, surge outra questão: afinal o que é educar? Educar jamais é
reprimir e imprimir, mas sim, exprimir, liberar, fazer brotar e fazer emergir.
Também não é formar ou impor uma forma. Ao contrário, é identificar
no mais fundo do ser a sua própria forma. Enfim, remontando às origens
latinas do verbo educar (educere), onde o significado é tirar fora, levar
fora, extrair, desentranhar, revelando a própria e íntima essência do ser
humano.

Como grandes educadores da humanidade, os artistas, sábios,
místicos e poetas, sempre caminham à frente no tempo, no espaço e
na profundidade do seu próprio ser. Através de suas inspirações vamos
descobrindo que o infinito também está no finito e vice-versa. Também
descobrimos que o divino está presente no humano e o seu contrário.
Com eles, também, descobrimos que tudo se inicia no Uno,
multiplicando-se nos versos e outra vez retorna para o Uno. É aí que
reside a beleza captada pelo artista e pelo poeta, a verdade perseguida
pelo sábio e o amor universal buscado pelo místico. Enfim, a beleza, a
verdade e o amor, revelam e educam a humanidade, sem imposições
e/ou mandamentos. Simplesmente, propõem e convidam porque são
fruto da liberdade e dom.

Nestor José Mayer

Para que uma nova reforma?
res. A continuar a insistência ir-
responsável do Ministro com
esse viés de debate, a briga com
a CUT vai ser muito grande.

Já foi demonstrado através
de estudos que a falácia do dé-
ficit da Previdência só existe
porque são esquecidas várias
fontes de receita, exemplo dis-
to em 2006, o resultado da
seguridade social, onde se in-
clui a Previdência, foi de R$ 72
bilhões de superávit.

É necessário derrotar a vi-
são fiscalista – que domina
essa discussão desde as refor-
mas de FHC e que perduram
até hoje – e perceber que a Pre-
vidência Social do Brasil é um
dos maiores instrumentos de
distribuição de renda do país,
uma proteção social indispen-
sável contra a miséria. O es-
tudo da CUT mostra, ainda,
que sem a Previdência a po-
breza estimada dobraria a par-

tir dos 55 anos e continuaria
crescendo com a idade.

Durante o debate do Fórum
da Previdência a CUT defendeu
suas posições históricas, mas
as declarações do Ministro e a
correlação de forças no Con-
gresso que, majoritariamente é
composto por partidos de direi-
ta, sinalizam para o Movimen-
to Sindical que não há ambien-
te para conquistarmos avanços,
Por isso, é necessário nos
posicionarmos contra a Refor-
ma da Previdência, a partir da
autonomia e independência do
Movimento Sindical, e mobili-
zarmos a classe trabalhadora
para combater qualquer refor-
ma que venha a retirar direitos
dos trabalhadores.

Rejane de Oliveira, Vice-Pre-
sidente do CPERS/Sindicato
e da CUT e Secretária de As-
suntos Jurídicos da CNTE.

Segundo Barbosa,
com o reconhecimento
judicial, ao final da
ação, cada um poderá
exercer o direito na me-
dida que desejar. “Com
esse procedimento, a
APCEF quer evitar
problemas em relação
à fonte de custeio, ne-
cessária ao pagamento
dessa parcela”, diz o
advogado. Para Barbo-
sa, com esse procedi-
mento, a APCEF tem
confiança de que pode-
rá oferecer uma solu-
ção concreta ao grave
problema que aflige
centenas de trabalha-
dores e trabalhadoras.
“Assim como ocorreu
no saldamento do
REG/Replan, na dis-

criminação das mulheres apo-
sentadas (10% REG/Mulheres)
e na recuperação de perdas ocor-
ridas entre 1996 e 2001, confor-
me recente decisão judicial do
Superior Tribunal de Justiça”,
exemplifica o advogado. Parti-
cipam da ação, todos que se as-
sociarem à APCEF e ao Seguro
Jurídico até 31 de março.

APCEF ONLINE  Consulta de extratos de débito em conta e de mensalidades, através
da página www.apcefrs.org.br. Agora também disponibiliza uma seção para publicação

de documentos (relatórios contábeis, documentos internos, regulamentos). Os balancetes
patrimoniais de janeiro a novembro de 2007, já estão disponíveis.
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Plano em discussão
GT PCS

Bancários se únem para eleborar proposta alternativa à da Caixa.

- Necessidade de construir
proposta dos trabalhadores;
- Promoção por merecimen-
to, normatizada e com cri-
térios objetivos;
- Unificação de tabelas;
- Enquadramento por tem-
po de serviço;
- Valorização de emprega-
dos que atingiram o topo da
tabela;
- Estratégia de mobilização,
divulgação entre unidades,
delegados sindicais e sedes
das regionais;
- Novo encontro do GT PCS
com delegados sindicais;
- Mecanismo de ataulização
para que o salário inicial
chegue ao piso do Dieese
(R$ 1.562,25);.
- Incorporação de todos os
trabalhadores da empresa
ao PCS.

II Encontro Estadual sobre PCS reúne empregados da Caixa.

RESOLUÇÕES
DO ENCONTRO

Marisane Pereira/Feeb/RS

em pauta

Valorização profissional,
unificação de tabelas, in-
centivo à permanência

dos trabalhadores  na empresa e
promoção por merecimento como
um direito dos empregados da
Caixa. E acima de tudo, uma pro-
posta de Plano de Cargos e Salá-
rios (PCS) compatível com a rea-
lidade e com os objetivos  de uma
empresa pública. Esses foram os
principais pontos que nortearam
o debate dos empregados da Cai-
xa no II Encontro Estadual sobre
Planos de Cargos e Salários na
Caixa Econômica Federal, pro-
movido pelo Grupo de Trabalho
(GT) PCS Caixa do Rio Grande
do Sul. O evento aconteceu no dia
12 de janeiro, na sede da Federa-
ção dos Bancários do Rio Gran-
de do Sul (Feeb/RS), em Porto
Alegre, com o objetivo de
aprofundar uma proposta de PCS
elaborada pelos próprios trabalha-
dores. Ou seja, o encontro serviu
para enfatizar a importância dos
empregados apresentarem uma

proposta de PCS alternativa à
proposta apresentada pela Caixa.

Além de uma análise das
ações da Caixa nos últimos
anos, o encontro serviu para
apresentar o histórico e um re-
latório parcial das atividades e
propostas do GT PCS, que se
reúne semanalmente desde o fi-
nal de outubro para elaborar al-
ternativas aos problemas enfren-
tados pelos trabalhadores do
banco. O GT PCS é formado por
representantes da Federação dos
Bancários RS (Feeb/RS), da
APCEF/RS, do Sindicato dos

Bancários de Porto Alegre e Re-
gião (SindBancários) e do
Fórum de Delegados Sindicais.
O grupo pretende concluir, em fe-
vereiro, uma sugestão de PCS,
que não se limite a valores, mas
que apresente propostas voltadas
aos interesses gerais dos trabalha-
dores, sem limitar-se a analisar
apenas a proposta da Caixa.

CRESCIMENTO
Para a diretora da APCEF e

membro do GT, Amanda Car-
doso, o PCS tem que ser ade-
quado aos objetivos da empre-

sa. Por isso a discussão sobre o
plano está intrinsicamente liga-
da ao debate sobre o papel da
Caixa. Amanda ressaltou ainda,
o fato de a empresa ter privile-
giado, a partir da década de
1990, a lógica do mercado, em
detrimento de sua função soci-
al, e que o PCS de 1998 - preju-
dicial aos empregados - é fruto
dessa concepção.

Uma postura que, segundo o
economista e professor, Carlos
Schimidt, assessor técnico do
GT, sofreu alterações a partir de
2003, quando a Caixa ampliou
sua concepção de banco públi-
co. O que, para ele, abre uma
perspectiva de ampliação do
Plano de Cargos e Salários.
“Todo o trabalho do GT está
focado no objetivo de se estabe-
lecer parâmetros de longo pra-
zo, pois entende-se que a carrei-
ra funcional é um acúmulo de
experiências e conhecimentos
que devem ser valorizados”, res-
saltou o assessor.

Diretrizes rejeitadas
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

Representantes dos bancári
os rejeitaram a proposta

preliminar para a nova tabela de
Plano de Cargos e Salários
(PCS) apresentada pela Caixa,
no dia 20 de dezembro, em reu-
nião de negociação entre a Cai-
xa e a CEE/Caixa. A proposta
do banco desagradou à Confe-
deração Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Financeiro
(Contraf/CUT) e à Comissão
Executiva dos Empregados
(CEE/Caixa) em vários pontos
importantes.

Após analisar a proposta da
Caixa, o GT PCS defende a ne-
cessidade de amplos debates
com a categoria sobre o futuro
de suas carreiras no banco pú-
blico. O grupo gaúcho diverge
essencialmente da Caixa sobre
a relação PCS x PCC (Plano de
Cargos e Comissões),  as dife-
renças entre o maior e o menor
salários e a política de recursos
humanos. Seus integrantes de-
fendem que a proposta dos tra-
balhadores deve ser definida no

Trabalhadores analisam criticamente proposta da empresa.

Congresso Nacional dos Empre-
gados da Caixa (Conecef).

Um dos principais problemas
da proposta da Caixa refere-se à
intenção da empresa em restrin-
gir a migração para a nova tabela
do PCS somente aos empregados
que optarem pelo saldamento e
pelo novo plano da Funcef.

A Caixa justificou que não se
trata de um novo PCS, mas da
unificação das tabelas a partir do
PCS 1998. A empresa também
apresentou a intenção de incorpo-
rar as Vantagens Pessoais (VPs)
aos empregados vinculados ao
PCS 1989, além de propor que a
migração para a nova tabela seja
feita por aproximação salarial.

PLR
Também desagradou os repre-

sentantes dos bancários, a propos-
ta da Caixa para o programa de
Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR). A empresa pretende
vincular a PLR ao cumprimento
de metas, ou seja, considerar a
composição do resultado global

com o desempenho da equipe. A
proposta prevê ainda que apenas
uma parte da PLR seja linear.
Com isso, o banco faria um pa-
gamento diferenciado, privilegian-
do os cargos mais elevados.

  Para a CEE/Caixa, a PLR
não pode ser vinculada a metas.
A Comissão também não aceita
nenhum acordo que não cumpra,

no mínimo, o modelo básico da
Fenaban, cujo valor global pago é
entre 5% e 15% do lucro líquido.

O encontro entre Caixa e ban-
cários também tratou das bolsas
para cursos de idiomas, além da
situação da 13ª cesta-alimentação
para os aposentados. A empresa
prometeu fazer o pagamento des-
se item ainda em janeiro, após

estudar caso a caso. Também foi
pauta do encontro, o documento
entregue pela Contraf/CUT com
proposta de uso da internet, su-
gerindo mecanismos que não se-
jam discriminatórios, como incen-
tivo à utilização racional dessa
ferramenta, assim como progra-
mas de uso consciente e medidas
educativas.
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DESENHO DE HUMOR

O artista do riso e da indignação

É preciso mais do que dom
para zombar de assuntos séri-
os, ridicularizar personagens,
instituições, governos, costumes
e valores através da sátira, do
desenho humorístico. Além de
talento, o chargista tem que reu-
nir características como inteli-
gência, cultura, vocação e mui-
to humor. E é dessa mistura má-
gica, que consegue provocar ao
mesmo tempo riso e indignação,
que é feito o atilado e burlesco
Neltair Abreu, o Santiago,
chargista do João de Barro. No
ramo há 33 anos, Santiago de-
senha para o jornal da APCEF
desde 1993. Mas já publicava

trabalhos esporádicos no JB,
nas décadas de 1970 e 1980.

Nascido em 1950, na cida-
de gaúcha que inspirou seu
nome artístico (Santiago), o
chargista faz desenho humo-

rístico desde quando era mo-
leque. Profissionalizou-se na
Folha da Tarde, em 1974. Pu-
blicou desenhos no Correio do
Povo, no Estado de São Pau-
lo, na Folha de São Paulo, nos

extintos Pasquim, Diário do
Sul e Revista Bundas. Foi pre-
miado no Japão e na
Bulgária. Em dezembro de
2007, conquistou mais uma
vez o 1º lugar do prêmio ARI
de jornalismo-charge, com um
desenho para o jornal Extra-
classe. Ele já nem lembra
quantas vezes recebeu esse
prêmio, mas acredita que “fo-
ram mais de 14”. Até o final
do ano passado, revezava-se
no Jornal do Comércio com
mais dois grandes desenhis-
tas: Moa e Kaiser. "Depois de
cinco anos de limitações, os
impedimentos aos desenhos
foram crescendo", diz. "Não
sei se nós ficamos mais áci-
dos ou eles mais sensíveis",
completa. No dia 30 de no-
vembro de 2007, o Jornal do

Comércio enviou um e-mail
dispensando o trabalho dos
chargistas.

Hoje, Santiago é autôno-
mo, trabalha para a impren-
sa "nanica", como diz, ao se
referir aos jornais de entida-
des. Para ele, a charge como
qualquer outra seção do jor-
nal pode e deve fazer
autocrítica da mídia, “o pro-
blema é que na grande im-
prensa empresarial, onde o
jornalista é apenas mão de
obra qualificada, o cara que
fizer isso vai para rua no ou-
tro dia”, observa. “Felizmen-
te nos jornais alternativos como
o João de Barro posso e tenho
feito muitos desenhos sobre co-
municação, concessões de rá-
dio e TV, censura, pressões de
anunciantes, etc”, acrescenta.

JB- Já foste muito cen-
surado em teu trabalho?

Santiago - Sim. Eu conhe-
ço a censura de perto há muito
tempo. Eu comecei o jornalismo
em 1975, quando o censor ex-
terno, o policial, já havia se re-
tirado. Mas também conheci de
perto a censura das próprias em-
presas. Mesmo na Folha da Tar-
de houve vários impedimentos,
muitos deles relacionados a
anunciantes. E isso é maior hoje,
o anunciante manda muito mais
hoje do que mandava naquela
época. Eu sempre digo que não
existe liberdade de imprensa no
Brasil, porque não existe
colunista de esquerda, aliás só
tem um que se chama Luiz
Fernando Veríssimo. Ou eles são
centrista ou de direita. Na im-
prensa, os que estão em cima do
muro têm emprego garantido. Se
tu fores de direita, é ótimo, tipo
Rogério Mendelski. Não vai fal-
tar emprego para ele. Mas os
jornais gostam de fazer aquela
onda de que estão criando con-
trovérsia, tão criando o contra-
ditório. Um exemplo, é o Chávez
da Venezuela, não é possível que
não tenha no Brasil alguém que
seja a favor do Chávez e que dê
uma entrevista defendendo as
posturas dele. Mas não, o que
tem é um bloco uníssono dizen-
do que o cara é um ditador. En-
tão é uma demonstração bem
clara de que aqui a imprensa é

propagandística. Um dos dese-
nhos que aumentou a crise no
Jornal do Comércio foi em que
eu pedia o contraditório em re-
lação à Venezuela. Como é que
o leitor vai formar uma opinião
se ele só está vendo o contra?
Ele fica perdido. Então, eu fiz
um desenho pedindo o contradi-
tório e um leitor identificado
com a extrema direita “pediu a
minha cabeça”, alegando que o
capitalismo tinha dogmas que
não podiam ser contestados e
discutidos. E que eu não tinha
que pedir o contraditório em re-
lação ao Chávez, pois ele foi

decretado que era um bandido e
não tem como alguém dizer o
contrário

JB - Tu és de esquerda?
Santiago - Acho que sim.

A gente até nem sabe mais o que
é ser de esquerda, mas essa pos-
tura de inconformismo, de tu
criticares e pedir uma sociedade
mais justa, é uma postura de es-
querda. Pedir uma sociedade
solidária, distribuição de renda
mais justa, é uma obrigação da
gente. É uma forma de ser de es-
querda, inconformista. Pedir
para se sair dessa concentração

de renda vergonhosa no Brasil é
uma obrigação. Eu digo sempre
que o jornalista, o humorista e o
chargista vivem de abraçar boas
causas. E abraçar boas causas
são as causas humanitárias e a
causa humanitária mais urgente
é a distribuição de renda. Ela é
o caminho do socialismo.

JB - Existe alguma coi-
sa de que tu te arrependas
e alguma coisa de que tu
te orgulhes muito?

Santiago - Eu sou que nem
Édith Piaf, não me arrependo de
nada. Estou brincando (risos).
Mas me arrepender de quê? Eu
sempre caminhei pelo caminho
da espontaneidade, sempre fui
tomando decisões aqui e ali.
Acho que não me arrependo de
nada. Não sei se eu deveria ter
saído de Porto Alegre e ter ido
procurar um campo mais propí-
cio para trabalhar. A gente aqui
é muito maltratado. Talvez eu
me arrependa de não ter saído
na hora exata. Não digo que eu
deveria ter ido para o Rio, ou
São Paulo, porque lá é a mesma
imprensa dos negócios. Acho
que para sair tem que ser para
fora do país, para encontrar uma
imprensa um pouquinho mais
saudável, mais arejada. E o que
me orgulha é não ter transigido
com essas coisas, não ter feito
esse jogo que fazem no jornalis-
mo, amizade por conveniência.

Eu não vou fazer jogo com che-
fes de redação dos grandes jor-
nais. Porque é um jogo difícil de
fazer, para atingir um público
grande tu vai ter que fazer uma
série de transigência. E eu só sei
trabalhar com entusiasmo,  não
posso fazer desenhos negocia-
dos, que não brotem do meu en-
tusiasmo, ou da minha indigna-
ção com os fatos políticos. Não
tem como não trabalhar com
essa paixão.

JB - Já teve alguma em-
presa que tu recusaste em
função dessas convicções?

Santiago - Não, porque
eles não me procuram (risos),
nunca criei esse dilema. Mas eu
tive uma experiência com o Es-
tado de São Paulo. Foi uma coi-
sa marcante porque foi no iní-
cio do governo Collor. Eu tive
nove meses com eles, ao fim dos
nove meses eles cortavam mui-
ta coisa, daí eu disse que ia em-
bora. Um jornal de circulação
como esse, te faz conhecido no
país inteiro, mas tu te torna co-
nhecido como um desenhista
brincalhão, engraçadinho, um
bobo-alegre. Então, eu não que-
ro ficar conhecido como um
bobo-alegre. Se eu não posso
mostrar a minha verdadeira cara,
de ser crítico, de ter uma certa aci-
dez na crítica à política, então, eu
prefiro não ser conhecido.

continua >>Primeiro lugar no concurso ARI 2007 - categoria charge.

Jair Giacomini
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O mundo ainda não está preparado para as mudanças que o Planeta exige.

AQUECIMENTO GLOBAL

O resultado da 13ª Conferência
das Partes da Convenção sobre
Mudanças Climáticas da ONU
(COP - 13), ocorrido na primeira
quinzena de dezembro de 2007, em
Bali, na Indonésia, prova que o mun-
do ainda não está preparado para
as mudanças radicais que o Planeta
exige. O "mapa do caminho" acor-
dado entre diplomatas e represen-
tantes dos 190 países participantes
do encontro não traz determinações
definitivas e obrigatórias estabe-
lecidas em consenso, seja pelos pa-
íses industrializados ou pelos paí-
ses emergentes. Embora a pressão
política tenha feito, em última hora,
o governo dos Estados Unidos acei-
tar incluir o seu nome no documen-
to final, as metas de redução dos
gases de efeito estufa, responsáveis
pelo aquecimento global, são ape-
nas indicativas para alguns dirigen-
tes do movimento socioambien-
talista brasileiro.

"Os Estados Unidos não se ́ to-
caram  ̀nada, eles disseram está bem,
vamos negociar, e vão enrolar por
mais 30 anos", critica o biólogo
Francisco Milanez, membro do con-
selho superior da Associação Gaú-
cha de Proteção ao Ambiente Natu-
ral (Agapan). A COP - 13 encerrou
no dia 14 de dezembro, após duas
semanas de debates e negociações,
cujo objetivo final era o de estabele-
cer uma agenda concreta de luta
contra o aquecimento global que
pudesse ser adotada a partir de 2012,
quando se encerra a primeira fase
do Protocolo de Quioto. Seu docu-
mento final deveria trazer um rotei-
ro com compromissos a serem cum-
pridos até 2009, prazo final para se
estabelecer o acordo Pós-Quioto. "O
Bush representa os interesses da in-
dústria bélica e do petróleo. Eles só
fizeram um discurso bonito e não
vão ceder em nada. A filosofia é cres-
cimento. Acho que somente a pres-
são e o boicote econômico farão com
que não só os Estados Unidos, mas
os países ricos, mudem em direção
ao controle do aquecimento global",
ressalta o biólogo.

QUIOTO
O Protocolo de Quioto é um tra-

tado internacional que impõe com-
promissos mais rígidos para a redu-
ção da emissão dos gases que pro-
vocam o efeito estufa, considerados
por investigações científicas respon-

sáveis pelo aquecimento global. Dis-
cutido e negociado em Quioto no
Japão em 1997, entrou em vigor em
16 de fevereiro de 2005, após ratifi-
cações em 1999 e em 2004. De acor-
do com o protocolo, os países de-
senvolvidos têm a obrigação de re-
duzir a emissão de gases do efeito
estufa em pelo menos 5% em rela-
ção aos níveis de 1990, no período
entre 2008 e 2012.

A crítica maior dos ambi-
entalistas é quanto à postura dos
Estados Unidos que só aceitaram
assinar o documento final da
conferência após garantir que
este não conteria metas concre-
tas de redução de emissões de
gases. Atitude que contraria os
estudos apresentados pelo Pai-
nel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas da ONU que
recomendam que até 2020 as
emissões sejam reduzidas entre
25% e 40%, em relação aos níveis
de 1990. A retirada de referências
concretas sobre essas metas adicio-
nais de redução dos gases de efeito
estufa do texto principal do docu-
mento foi aceita pela União Euro-
péia e pelo G-77 (grupos de países
emergentes, encabeçados por Bra-
sil, China, Índia e África do Sul).
“A China precisa queimar muito
CO2, pois o projeto de crescimento
dela é enlouquecedor. Ela quer e vai
combater a hegemonia americana,
e para fazer isso tem que queimar
muito carvão e botar muito CO2 na
atmosfera”, ressalta Milanez. Se-
gundo o biólogo, a lógica da econo-
mia do mundo é crescimento. “E é
uma lógica insustentável, pois cres-
cimento sustentável não existe. O
Planeta não é elástico, não cresce.
Gerar emprego, renda e melhor qua-
lidade de vida não significa cres-
cer, significa transformar, com
tecnologias alternativas. Mes-
mo com toda a inteligência de
pesquisa americana, eles es-
tão investindo em gasolina,
podiam estar investindo
em carro elétrico, por
exemplo”.

POSITIVO
Constar no documento a neces-

sidade de se evitar o desmatamento
como forma de controle e redução
de emissões de gases na atmosfe-
ra responsáveis pelo efeito estufa
foi motivo de comemoração. Prin-
cipalmente a participação do Bra-
sil nessa negociação, ao assumir
o compromisso de preservar suas
matas e florestas. O país propôs
ainda que seja criado um fundo
internacional para que países ri-
cos, de forma voluntária, contri-
buam financeiramente para que
países em desenvolvimento pre-
servem suas florestas.

 "Estes encontros são tentati-
vas. Acho válida essa iniciativa
da ONU. Ela se esforça mas não
tem poder. Existe um poder
hegemônico. A ONU, que é a
união de todas as nações, 'come'
na mão dos EUA, essa é a reali-
dade, mas nem por isso tem que
se deixar de fazer os encontros",
diz Milanez. Segundo ele, a re-
ceita para reduzir drasticamente
a emissão de gases, é fazer carros
mais econômicos (elétricos), in-
vestir em energia eólica, entre ou-
tras fontes, mas, sobretudo, gas-
tar menos. “As decisões para di-
minuir de fato as emissões de ga-
ses poluidores da atmosfera só
virão quando as populações fize-
rem seus governos pressionarem
realmente. E eles não estão pres-
sionando, pois só se pressiona
através da economia.”, garante.
“Poder se contrapõe com poder.
Poder nunca se comoveu por sú-
plica".

Bali: sem consenso

JB - Fale um pouco do
Jornal do Comércio?

Santiago- Durante cinco
anos, eu Kaiser e Moa fizemos
desenhos que foram bons dese-
nhos. Eu acho que ninguém fez
panfleto. Acho que nós fizemos
coisas com humor, com graça e
com crítica. Eu não abro mão
de fazer um desenho com graça,
com crítica. Se o desenho tiver
só crítica e não tiver graça, não
tem valor nenhum. Se tiver crí-
tica tem que ter graça, humor,
senão vira panfleto xarope. Nós
começamos a notar já no gover-
no Rigotto que as coisas iam ser
difíceis. Não é para falar do go-
vernador, nem de bem, nem de
mal, era a orientação. E como
eles sabiam que a gente não ia
falar de bem... Porque o humor
não fala de bem, o humor traba-
lha com crítica. Não existe o
humor a favor de nada. É aque-
le velho lema latino: rindo, cas-
tigas a moral. A gente fala das
coisa que estão andando mal no
mundo. Quando chegou o gover-
no Yeda, a gente entendeu que
seria a mesma coisa. Parece que
o dono do jornal é amigo dos
dois. Então como estamos na
província das províncias, o jogo
vai ser difícil e não deu outra. O
problema do Jornal do Comér-
cio é que o dono é um camarada
que fez fortuna no comércio e

resolveu entrar no ramo do jor-
nalismo. Mas o cara não enten-
de nada de jornalismo, não sabe
que o jornalismo precisa de um
mínimo de contraditório, que é
bom, que é saudável para o jor-
nal dele o contraditório. E nada
melhor do que ter uma charge
que fale desse contraditório, de
uma forma humorada. Seria per-
feito para ele, as pessoas iam
dizer: bah, como esse cara é de-
mocrata! O jornal dele tem um
desenhista que critica o sistema
e tal. Seria uma bela imagem de
democrata, mas infelizmente o
cara optou por manter a imagem
do comerciante, de vendedor de
material de construção e de tor-
neira.

JB - Qual a tua opinião
sobre a Zero Hora?

Santiago - Eu costumo di-
zer que a ZH é um jornal muito
curioso. É o único jornal que já
se atribui nota na capa: zero. É
o jornal cuja edição dominical é
feita na sexta, com as notícias de
quinta, circulando no sábado e
mentindo que é de domingo. É
uma página dez que nunca está
na página dez e tem um desenhis-
ta que não sabe desenhar. Essa é
a ZH pra mim. É um jornalismo,
aliás, como todo o que se faz no
país, mais preocupado com os
negócios, do que com a notícia.

Contraditório em relação à Venezuela aumentou a crise no JC.

NOVOS CONVÊNIOS

Pousada Flor de Açucena
Fone: (54) 3504-536, e-mail:
reservas@flordeacucena.com.br
site: www.flordeacucena.com.br
Endereço: Fazenda São Gonçalo,
Encruzilhada das Antas s/nº,
São José dos Ausentes/RS.
Desconto de 8% sobre o valor das
diárias mediante apresentação da
carteira social da APCEF/RS.
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CASA BRASIL

Cidadania se faz com co-
nhecimento. Essa é a ló-
gica que motivou a Or-

ganização Não-governamental
(ONG) Moradia e Cidadania
dos empregados  da Caixa Eco-
nômica Federal, a criar o proje-
to Casa Brasil. Uma iniciativa
do governo federal que implan-
ta espaços comunitários com
telecentro, auditório, sala de lei-
tura, estúdio multimídia e labo-
ratório de meta-reciclagem para
famílias de baixa renda.

 Atualmente, o projeto pos-
sui 70 casas no país, cinco de-
las localizadas no Rio Grande
do Sul.  Existem duas em
Caxias do Sul,  uma em
Pelotas, uma em Santa Maria,
e desde o ano passado, a capi-
tal gaúcha já conta com uma
unidade da Casa Brasil, insta-
lada nas proximidades do
loteamento Santa Terezinha,
antiga Vila dos Papeleiros. No
dia 21 de janeiro, a Casa Brasil
de Porto Alegre foi oficialmente
entregue à população. Estiveram
presentes à solenidade, o prefei-
to José Fogaça, a presidenta da
CEF, Maria Fernanda Coelho,
a conselheira nacional da ONG
Moradia e Cidadania, Beatriz
Berghahn, o coordenador esta-
dual do projeto, Artur Ferreira
Almeida, vereadores de Porto
Alegre, funcionários e volun-
tários.

A Casa Brasil de Porto Ale-
gre objetiva melhorar a qualida-
de de vida dos bairros localiza-
dos na entrada da capital, cujo
foco principal de atuação é a
execução de ações nas áreas de
educação e geração de trabalho
e renda. O loteamento possui
217 famílias de baixa renda.
Uma oportunidade para aposen-
tados, empregados da Caixa,
seus filhos e familiares exerce-
rem trabalhos voluntários e aju-
dar diretamente cerca de 1.500
pessoas a conquistarem dignida-
de e cidadania.

“Tanto aposentados, como
empregados da Caixa e seus fi-
lhos podem participar, principal-
mente essa gurizada ‘micreira`
que entende de computador e
internet”, diz Artur Ferreira
Almeida, coordenador estadual
do projeto e empregado da Cai-
xa desde 1990.

LOCALIZAÇÃO
Localizada na Rua Voluntá-

rios da Pátria, 2.552, Bairro
Navegantes, a Casa Brasil de
Porto Alegre conta atualmente
com cinco profissionais, entre
bolsistas do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) e estu-
dantes com ensino médio com-
pleto. Para 2008, o projeto pre-
tende implantar a rádio comu-
nitária e o auditório. “A idéia é
que a comunidade conte a sua
própria história, por isso estão
sendo implantadas as oficinas,
para que eles possam aprender
a fazer comunicação”, explica
Almeida.

A ONG Moradia e Cidada-
nia foi criada em 2000, pelos
empregados da Caixa. O proje-
to iniciou em 1993 e foi inspira-
do nas campanhas do sociólogo
Herbert de Souza, o Betinho. A
missão da ONG é promover,
apoiar, incentivar e patrocinar
ações nos campos da educação
e assistência social, cultura, saú-
de, moradia, geração de empre-

go e renda, pesquisa, recreação,
desportos, ciência e tecnologia,
meio ambiente, assistência co-
munitária e no combate à fome
e à miséria. Suas prioridades no
RS são: educação, moradias
para a população de baixíssima
renda e geração de trabalho e
renda. “É gratificante fazer
parte deste projeto. É a possi-
bilidade de muito crescimento,
de conhecer diferentes realida-
des e ajudar a transformar es-
sas realidades”, acrescenta
Almeida. Visite os sítios
www.casabrasil .gov.br e
www.moradiaecidadania.org.br.
Entre em contato pelos fones
51 3346 2326/3205 6193/94 e
saiba como ajudar a desenvol-
ver esse projeto.

Décadas revisitadas...
A partir desta edição, décadas passadas do jor-
nal João de Barro serão revisitadas na seção
JB 50 Anos. A idéia é mostrar aos associados o
que aconteceu na Caixa, na APCEF, no movimen-
to sindical bancário e também no país e no mun-
do que mereceu destaque no jornal da APCEF.

Neste número, o JB mostra ao leitor fatos registrados em suas pági-
nas nos meses de janeiro e fevereiro de 1968, 1988 e 1998. O JB
completou 50 anos em dezembro do ano passado.

“As Caixas Econômicas Federais ou conservam-se nas limitações
obsoletas da praxe, exaurindo-se de modo funesto, ou reformam-se
dinamicamente, adaptando-se, mais uma vez, aos imperativos das re-
alidades novas, para uma pacífica continuidade de suas atribuições de
privilégio e origem...” (documento dirigido ao Ministro da Fazenda, re-
sultado de reunião de presidentes de Caixas, na Guanabara, RJ, com o
objetivo de examinar a situação das autarquias bancárias e solicitar
medidas ao governo federal)

Janeiro/Fevereiro 1968
As Caixas Econômicas Federais e a CLT

Janeiro1988
Negro, jamais

“A Caixa Econômica Federal, no Rio Grande do Sul, tem mais de cento e
vinte anos. Nesta empresa, jamais houve um só gerente de agência negro.
”A denúncia é de Carlos Alberto Menezes Soares, enfermeiro, advogado,
bancário da CEF e negro que abraçou a bandeira da raça. Depois de escrever
um livro contando suas desventuras, apesar de passar em concurso interno
ainda não conseguiu lotação no jurídico da filial/RS, ele lançou um manifesto
intitulado “Abolição da Escravatura Existe?” onde desenvolve os argumen-
tos básicos que poderão dar origem a um movimento sério e articulado
para a abertura de espaços para as minorias na estrutura hierárquica
da empresa.

Fevereiro 1988
O computador invade a Caixa

A inércia do governo federal frente ao
processo de informatização desencadeado
nos bancos privados  brasileiros nas últimas
duas décadas, reservou à CEF o papel de
mera espectadora na divisão do bolo do
mercado financeiro. Depois de apelar para
batidos slogans publicitários, que não mais
fermentam a minguada fatia que lhe cou-
be, a CEF prepara-se agora para entrar na
guerra com a arma há muito usada pelos
concorrentes: o computador.

Janeiro 1998
O susto do desemprego

O Brasil entra em 98 com um grande
problema para resolver. O desemprego atin-
ge níveis altíssimos e não há perspectivas
para reverter a situação. Os juros altos não
permitem o desenvolvimento econômico
e sem crescimento, as chances para aber-
tura de novos postos de trabalho são pou-
cas.

Fevereiro 1998
Mar de lama

No dia de votação da reforma da Previdência, o presidente do Brasil
(Fernando Henrique Cardoso) estava feliz, bebeu champanhe e não teve
a preocupação em esconder da imprensa as razões dos votos a favor.
“Eu não tenho vergonha de dizer que aquilo que for razoável pode se
dizer em público. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que vou
atender ou não, se posso ou se não posso”. Nem precisa repetir que
não tinha vergonha. Os jornais diários estampavam verdadeiros escân-
dalos nacionais na compra de votos.

Em busca da cidadania
Projeto da ONG Moradia e Cidadania chega a Porto Alegre.

CULCULCULCULCULTURA GAÚCHATURA GAÚCHATURA GAÚCHATURA GAÚCHATURA GAÚCHA
Os cursos de dança de salão e de tango, ministrados pela
equipe de Fernando Campani, recomeçam a partir da se-
gunda quinzena de março, no galpão crioulo da APCEF. As
inscrições abrem a partir de 15 de fevereiro. Informações
no setor de eventos da Associação. O Núcleo de Cultura
Gaúcha também promove, no final de março, baile com co-
mida campeira para marcar o  início das atividades do ano.
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Fachada da Casa Brasil em
Porto Alegre. Nas fotos
abaixo, telecentro e sala de
leitura.

Fotos Clarissa Pont/Verdeperto Comunicação
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D ezenas de brindes,
champanhe e canapés
marcaram a abertura

oficial da escola de tênis Rato
de Quadra, no Galpão Crioulo
da APCEF, em Porto Alegre, dia
10 de dezembro. Cerca de cem
pessoas entre alunos, associa-
dos, professores, convidados e
representantes da diretoria se
reuniram para comemorar a re-
cente iniciativa da Associação
em levar mais essa modalidade
esportiva a seus associados.
Roberto Philomena, aluno que
ajudou na criação do nome e da
logomarca Rato de Quadra, tam-
bém esteve presente.

A festa iniciou por volta das 19
horas e seguiu até a meia-noite com
sorteio de bolas, camisetas, bonés e
vales-encordoamento (reposição
gratuita de cordas de raquetes). Tam-

RATO DE QUADRA

De portas abertas
Escola de tênis é oficialmente inaugurada.

Sérgio Aveline Squeff (foto)
é o novo diretor de Espor-

tes da APCEF. Nos últimos me-
ses do ano passado, mesmo sem
ser o responsável titular do se-
tor, ele já assumia a organiza-
ção das escolas e competições
esportivas. Atuou nos Jogos do
Sul, dedicou-se à implementação
da escola de tênis Rato de Qua-
dra e do Genoma Colorado na
sede da Associação, em Porto
Alegre, além de coordenar a or-
ganização do 1º Botequim do
Esporte e dos Jogos de Integra-
ção. No dia 8 de dezembro, a
diretoria Executiva aprovou seu
nome para exercer a titularidade
do cargo de diretor de Esportes,
a partir de janeiro de 2008.

Squeff foi diretor de Espor-
tes da APCEF de 2000 a 2004.
Em 2005, quando foi trabalhar
na Caixa em São Jerônimo, tor-
nou-se diretor suplente e passou
a atuar na área junto ao titular
Ricardo Christino. “É bom, pois
estou retornando a uma direto-
ria que eu gosto”, reforça. Du-
rante a sua primeira gestão como
diretor de Esportes, a APCEF
teve uma excelente participação

Novo diretor de esportes
nos Jogos do Sul, em que foi
bicampeã bancária. “A agrega-
ção é o caminho para a gente
desestressar, e as pessoas lem-
bram que têm vida além da Cai-
xa”, diz Squeff.O ex-titular
Ricardo Christino será diretor
suplente. A seguir, Squeff fala
dos projetos futuros para o se-
tor de Esportes da Associação.

JB - Quais os planos da
diretoria de Esportes?

Squeff - De imediato, tere-
mos em março e abril uma coi-
sa inédita, faremos uma triagem
entre os Técnicos Bancários
(TBs) para a renovação de atle-
tas. A palavra-chave é renovar.
Queremos atrair os TBs para o
esporte, pois temos pela frente
o Campeonato Bancário de
Futebol e a Copa Libertadores
Bancária, que este ano será em
Porto Alegre, e na qual a  APCEF
vai representar o Brasil.

JB - Como os jovens em-
pregados da Caixa podem
participar?

Squeff - Estamos enviando
uma mala-direta para todos os

TBs, sócios e não-sócios, com
o objetivo de mesclar a experi-
ência de antigos atletas com a
juventude. É uma seletiva entre
os TBs para a participação de jo-
vens atletas nos jogos da Fenae,
já em junho de 2008. O custo para
se associar é de  apenas 1% da
remuneração mensal. Eles não
gastam nada em transporte, e vão
treinar nos finais de semana na
sede em Porto Alegre. Também
serão liberados do trabalho duran-
te as competições.

bém foram
sorteadas dez horas
de utilização gra-
tuita das quadras
de tênis. Os brindes
foram oferecidos
pela Porto Norte,
loja de produtos es-
portivos, parceira
da escola.

A parceria
entre a APCEF e
a Rato de Qua-
dra funciona desde 18 de no-
vembro e atualmente conta
com mais de 30 alunos. “A
procura tem aumentado agora
no verão”, constata o profes-
sor Gustavo Mattos (o Guga),
que assim como seu colega
Emerson Britto, aposta no au-
mento de associados interessa-
dos em aprender a jogar tênis.

Os horários de aula da escola
são das 7h às 23h, todos os
dias da semana, inclusive sá-
bados, domingos e feriados. A
Rato de Quadra só não funci-
ona em dias de chuva. Asso-
ciados e seus dependentes têm
20% de desconto nas mensalida-
des. Mais informações pelos fo-
nes 51 3268 1611 e 9352 0065.

No dia 9 de novembro, o ex-
diretor da APCEF Elmir
Flach realizou sessão de
autógrafos na Casa dos
Bancários, em Porto Alegre,
em que apresentou aos
colegas e amigos o livro de
sua autoria, A unificação
alemã no contexto das
relações germano-soviéticas
(1985-1990), resultado de
sua dissertação de mestrado. Flach é graduado em História e atual-
mente trabalha na área de Relações Institucionais da CAIXA, em
Brasília. Na entrevista, o autor fala sobre a emoção de lançar um livro.

Um colega escritor

JB - És funcionário da Caixa des-
de quando?
Flach - Sou funcionário da CAIXA
desde janeiro de 1990. Sempre
estive vinculado às atividades da
área social, como o PIS e FGTS.
Após a seleção para o mestrado,
em 2002, solicitei Licença para tra-
tamento de Interesse Particular
(LIP) até o fim de 2004. Retornei à
empresa em 2005 e desde então
atuo na área de Relações
Institucionais da CAIXA em Brasília.

JB - Este é o teu primeiro livro?
Flach - Sim. E devo dizer que não
foi nada muito premeditado, pois
durante o curso a gente se preo-
cupa apenas em elaborar uma boa
dissertação de mestrado, para
defendê-la com correção e digni-
dade. A rigor, ocorre que uma
eventual publicação está fora do
âmbito de decisão do autor, pois
dependerá de avaliação favorável
da banca examinadora e, mais adi-
ante, de um criterioso Conselho
Editorial. Superadas essas etapas,
a transformação da dissertação em
livro exige novo esforço de reda-
ção e de atualização, no intuito de
aprimorar um pouco a linguagem
puramente acadêmica.

JB - Qual a emoção de lançar um
livro?
Flach -  Os colegas da Casa dos
Bancários gentilmente cederam o
espaço e realizamos a sessão de
autógrafos na sexta-feira, 9 de no-
vembro de 2007, na própria Biblio-
teca da Casa. Para mim esse foi
um detalhe especialmente signifi-
cativo, pois durante a faculdade fre-
qüentei aquela biblioteca para es-
tudos, pesquisas e empréstimos
de livros. Além disso, claro, é real-
mente difícil descrever a emoção
de reencontrar afetos e reviver as
amizades de tantos anos, em am-
biente tão bonito quanto aquele. E
aqui em Brasília o lançamento
aconteceu no dia 20 de novembro,
no Café Cultural da Caixa. Foram
eventos realmente inesquecíveis.

JB - Qual a sua formação acadê-
mica?
Flach - Pode parecer estranho,
mas meu primeiro curso foi o de
Agronomia (UFRGS, 1981-1985) e
atuei como extensionista da
EMATER no interior do Paraná. No
retorno a Porto Alegre, ao entrar
na CAIXA, cursei algumas discipli-
nas na Faculdade de Economia.
Em 1996, fiz novo vestibular e ini-
ciei a graduação em História. Con-
cluí a Licenciatura em 2000 e o Ba-

charelado em 2002. Naquele ano,
a UFRGS - em conjunto com a Fun-
dação Santiago Dantas - criou o
Mestrado em Relações Internaci-
onais, cuja primeira turma eu tive
a honra de integrar. Como se vê,
tenho todas as razões para defen-
der a excelência acadêmica da Uni-
versidade Pública, e tenho o dever
moral de fazê-lo.

JB -  Por que escolheste este as-
sunto, sobre o que trata exata-
mente o livro?
Flach - Durante um Seminário de
Estudos Europeus, em 1999, pen-
sei pela primeira vez em escrever
uma monografia sobre as razões
do fracasso de Gorbachev (1985-
1991). Sobre o processo de unifi-
cação da Alemanha, tema sugeri-
do pelo meu orientador, Professor
Paulo Vizentini, parecia inicialmen-
te que tudo já havia sido dito pela
mídia mercantil e pelo triunfalismo
historiográfico ocidental. De fato,
isoladamente, cada tema estaria
no campo de estudos da Ciência
Política. Constatamos, porém, que
os assuntos não eram
excludentes, mas complementa-
res. E que deveriam, portanto, ser
abordados sob a ótica de Relações
Internacionais. Concluímos que o
enfoque 'triangular' (Moscou-
Bonn-Berlim) forneceria a chave
para se compreender a queda do
muro e a unificação da Alemanha
de 1989-1990. Em suma, aborda-
mos o processo dialeticamente.
De um lado, a política internacio-
nal soviética preparou decisiva-
mente o cenário da unificação ale-
mã. De outra parte, o processo da
unificação, uma vez desencadea-
do, levou a política internacional de
Gorbachev-Schevardnadze ao de-
sastre e acelerou vertiginosamen-
te a ruína da União Soviética.

JB - Qual o significado de escre-
ver?
Flach - A gente na realidade não
conclui um livro - a gente encerra
as revisões! Entendo que o ato de
escrever é ao mesmo tempo indi-
vidual e coletivo. Exige silêncio e
afastamento do convívio social, e
ainda assim nos remete - no caso
dos assuntos históricos e interna-
cionais - aos mais profundos as-
suntos da coletividade humana,
mesmo em meio à secura das 'ra-
zões de Estado'. Nesse sentido,
escrever é algo realmente muito
instigante.  E sou muito grato ao
João de Barro pela oportunidade
de me colocar em contato com tan-
tos colegas e leitores qualificados.

Divulgação

Divugação Rato de Quadra

Philomena ajudou a criar a logomarca

Divulgação

esporte

ATENÇÃO!
Começam em março os treinamentos para os Jogos da Fenae, Campeonato Bancário e

Copa Sul Americana Bancária. Fique atento à agenda que vai estar disponível em
www.apcefrs.org.br. Informações: esportes@apcefrs.org.br.
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ciano magenta amarelo preto

PORTO VERÃO ALEGRE...

Vai dar porcaria, dizem eles, se antes
de começar o espetáculo, faltar a
clássica brincadeira do colega Pau-

lo Caetano (o garçom Nei): "Onde estão as
mulheres mais maravilhosas do teatro brasi-
leiro?", grita ele. A resposta das atrizes é em
uníssono: aqui!. Afinal, a frase da sorte não
pode faltar na estréia do grupo Caixa de
Pandora no Porto Verão Alegre. Fazer parte
desse projeto é para todos, o reconhecimento
de dois anos de dedicação e renúncia de pro-
jetos pessoais, por puro amor a arte cênica.

O espetáculo América Café começa às
21horas, mas a agitação e os preparativos ini-
ciam antes das 19. Serão três noites no Teatro
Bruno Kieffer, da Casa de Cultura Mário
Quintana, de 22 a 24 de janeiro.

Eles são muitos. Só no palco, são 20. Em
sua grande maioria, funcionários ativos ou
aposentados da Caixa. O Caixa de Pandora
permite também a participação dos filhos dos
associados da APCEF. Trazido ao teatro pela
mulher Mirian (a cigana), o empregado da
Caixa  Nilo Motta (que desempenha três pa-
péis: Mário, Rodolfo Lemos e pai de Rudimar)
tem uma família de artistas. Ele divide a emo-
ção de atuar no América Café com a mulher e
seus três filhos: Miriani (Leda jovem), Gabriel
(Floriano) e Mariel (Regina). “Eu convenci o
Nilo a fazer a oficina de teatro da Associação.
Ele se apaixonou e assim incentivamos nos-

Apresenta: América Café
João de Barro visita os camarins e acompanha os bastidores do grupo de teatro da APCEF Caixa de Pandora.

enfoque

sos filhos. É muito legal, porque a gente faz
tudo em conjunto, se prepara, sai, ensaia e
atua junto", comemora Mirian.

AÇORIANOS
Ivo Schergl Junior, o malandro Rudimar,

par romântico de Leda quando jovem, está de
parabéns. Ele concorre em 2008 ao papel de
melhor ator coadjuvante no projeto Prêmio
Açorianos de Teatro. Ivo recebeu a notícia
surpreso, mas feliz, já que Rudimar é prota-
gonista da história de América Café, e não
coadjuvante. "Não sei qual foi o critério usa-
do, mas a gente sempre fica feliz, por que
quando se faz teatro não se pensa em concor-
rer a prêmios, e sim dar o nosso máximo ao
personagem", garante o ator. Ivo tem 29 anos,
é diretor de cinema e televisão e está concluin-
do a faculdade de cinema.

O Caixa de Pandora é o único grupo
de teatro amador que faz parte do Porto
Verão Alegre. "Não é apenas mérito meu,
é o reconhecimento do trabalho de toda
essa gente. É mérito também da APCEF
do RS, que faz um trabalho único no Bra-
sil, de propagar a arte e a cidadania", diz
o autor e diretor da peça, Artur José Pin-
to. Artur assina ainda os roteiros de Ini-
migas Íntimas e de Homens de Perto, tam-
bém  no Porto Verão Alegre.

PROJETO
Em sua oitava edição, o Porto Verão

Alegre não é mais uma mostra de teatro, é
um grande evento cultural. Nas três últi-
mas edições, incluiu no projeto outras ma-
nifestações de artes cênicas, como o pocket
show, drops, dança e música. Em 1999,
foram seis comédias, apreciadas por 12 mil
pessoas, que envolveram 80 trabalhadores
de artes cênicas. Em 2007, o público subiu
para 70 mil, com mais de mil trabalhado-
res envolvidos. Tornou-se a grande atra-
ção dos meses de janeiro e fevereiro em
Porto Alegre, e traz gente de todas as par-
tes do país.

A aposentada da Caixa Vilma Norma
Lonner (62 anos), a Leda senhora, come-
çou a fazer teatro aos 45 anos. “Acho que
não comecei tarde, por que tudo tem o seu
tempo”, acredita. A atriz principal de Amé-
rica Café é da última leva de associados da
APCEF que ajudou a reativar o Caixa de
Pandora, em 2001. Vilma sempre gostou
do teatro, mas o pai achava que era coisa
de prostituta. "Então chegou o dia em que
eu disse: pai, chega, tu já mandou demais
na minha vida", conta. E foi fazer o que
mais gosta, atuar. Interpretar Leda é um
desafio para Vilma, pois seus papéis ante-
riores foram na maioria masculinos. "Eu

Leda em dois tempos. Nei, o fiel garçom.

Família Motta unida na arte. O malandro Rudinei.

Fotos Josiane Picada não sei o que fazer com essa mulher, a Leda.
Uma, por que não envelheci, continuo com
17 anos (risos), outra,  por que eu acho difícil
fazer papel de mulher", confessa a atriz.

CAMARINS
A preparação nos camarins é uma festa.

Enquanto uns tocam violão e cantam, outros
brincam, tomam chimarrão, se maquiam, su-
pervisionados pelo diretor Artur. Aos poucos,
entre piadas, brincadeiras e risos, o elenco
entra no figurino, incorpora seu persona-
gem, exercita o físico, a respiração, a face,
a voz e a emoção, para se transformar em
Leda do passado, Leda do presente,
Rudimar, Floriano... Todos se divertem
muito, dos bastidores ao palco.

"Vi pela primeira vez e fiquei surpreso com
o pessoal. Eu viajo muito, mas sempre que a
peça estiver em cartaz e eu ficar em Porto
Alegre, venho assistir", promete o auditor Jus-
celino Flores, ao lado da filha Carolina, que
vai pela primeira vez apreciar a consagrada
peça do grupo de teatro da APCEF, América
Café.

Minutos antes das 21 horas, eles já estão
aquecidos e concentrados. Logo vai soar a
campainha, as luzes do palco vão se acender
e o Caixa de Pandora vai dar mais um show
de interpretação.


