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O PCS dos bancários da Caixa
Jair Giacomini

A psicóloga Tônia Cunha
Duarte da Silva, do Instituto
de Psicologia da Ufrgs, e o
doutor em Socioeconomia do
Desenvolvimento Carlos
Schmidt, professor da Facul-
dade de Ciências Sociais e
Econômicas da Ufrgs são
membros da assessoria téc-
nica contratada pelo GT PCS
Caixa para auxiliar na cons-
trução do plano dos bancári-
os. Tônia e Schmidt partici-
param da elaboração do pro-
jeto “Elementos para cons-
trução de um Plano de Car-
gos e Salários para Bancos
Públicos”, realizado em 2004
pelo Núcleo de Economia Al-
ternativa (NEN) e de Econo-
mia Política (NEP) do Depar-
tamento de Ciências Econô-
micas da Ufrgs.

João de Barro - Qual a experiência
que vocês tiveram neste tipo de tra-
balho?

Tônia -  Trabalhei na formulação do pla-
no de carreira dos cargos técnicos adminis-
trativos em educação para os funcionários
federais do ensino. Foi interessante porque che-
gou ao ponto de se expressar numa lei que
regulamentou a carreira, e também foi inte-
ressante na prática. Já são praticamente 20
anos de debates  que resultaram na lei 11091/
05. A partir de 2005 começou a implantação,
enquadramento e demais etapas da carreira.

Schmidt - Nós tivemos experiência de
assessoria em movimento popular de modo
geral. Participamos na faculdade de Econo-
mia do núcleo de economia alternativa, em
que se trabalham formas alternativas do fazer
econômico, uma delas é a economia solidária
e a outra é a de trabalhar as instituições públi-
cas econômicas no seu papel de apoio e de
sustentação do desenvolvimento.

JB - Quais os princípios que
norteiam o PCS dos bancários?

Tônia - A partir desse perfil de banco
público, ou seja, que papel deve cumprir
o banco público. Uma das primeiras ques-
tões colocadas no debate era a de que todo
o trabalhador que atua na Caixa é um
trabalhador bancário, independente das
atribuições que ele desenvolve, desde
aquele que dá conta das tarefas mais sim-
ples (limpeza, manutenção, portaria, re-
cepção e vigilância) aos que estão pen-
sando as questões estratégicas e práticas
da empresa pública. Assim, a gente co-
meçou a construir como se deviam
estruturar esses fazeres, em termos de
hierarquia entre eles, e também como as
pessoas deveriam se desenvolver dentro
desse cenário das relações de trabalho vi-
sando à concretização da missão do ban-
co.  O que nos chamou a atenção foi o
fato de que metade ou mais da metade
dos trabalhadores estão ocupando cargos
em comissão, e não ocupando empregos
públicos de caráter permanente, que en-

tram por concurso e que têm direito de
estar naquele cargo e progredir na sua
carreira, ou até mudar para outro cargo
ou emprego de caráter permanente. En-
tão é a questão da instabilidade, da amar-
ra que é feita ao trabalhador que ocupa o
cargo em comissão.

JB - Esse fato pode ser aponta-
do como uma das dificuldades
para montar o plano?

Tônia - Eu diria que essa é a situação
de realidade atual, que fragmenta muito
a categoria. Hoje existem as tabelas di-
ferenciadas, então é uma diversidade de
caracterização de relações que se contra-
põem ao princípio de que todos são tra-
balhadores bancários. O nosso trabalho
foi o de identificar na situação concreta
atual as questões que atravancam esse
tipo de visão, de que todos são trabalha-
dores bancários. Existe essa fragmenta-
ção da categoria em variadas tabelas di-
ferenciadas em situações de relação de
trabalhado diferentes, umas permanentes
e outras a depender do nível de confian-
ça, em que o ingresso é por indicação e
de dispensa na hora em que se quer, além
da diferenciação de salários e a falta de
uniformidade. Essas foram as premissas
para que partíssemos para um trabalho
de desfragmentação, de tentar unificar
para dentro de um plano único.

Schmidt - A fragmentação traz o
desengajamento das pessoas. Em última
análise isso se remete para questão mais
profunda que é a alienação dos trabalha-
dores, já diagnosticada por muitos teóri-
cos, pois na medida em que existe um
processo de unificação e espaço de par-
ticipação, existe a possibilidade de que o
engajamento no trabalho seja maior. En-
tão, o que acontece é que há uma relação
direta entre a organização do trabalho e
os resultados da instituição enquanto
prestadora de serviços e o processo de
trabalho exige um certo tipo de política
de pessoal. E a política de pessoal que

coloca as pessoas em competição, nesse
tipo de instituição pública, não é favorá-
vel a bons resultados, ao contrário, onde
se lê competição a gente enxerga coope-
ração. Onde se lê desagregação, conse-
qüência dessa competição, a gente lê a
possibilidade de explorar a criatividade
dos trabalhadores e o resultado coletivo
do trabalho. Numa instituição como esta,
e até mesmo nas privadas, se não houver
coordenação do trabalho, se não houver
o objetivo de cooperação o trabalho não
vai ser bem feito.

JB - Nesta sociedade competitiva,
vocês acreditam que esse plano tem
possibilidade de ser aprovado?

Schmidt - Eu presumo que se o go-
verno - que na realidade é quem coman-
da as empresas públicas - tiver o mínimo
de coerência, ele não seria refratário. Esse
tipo de plano tem algum custo, mas cus-
tos é algo que se trabalha em relação aos
resultados. E tem um princípio da eco-
nomia que é custo benefício. E os benefí-
cios não podem ser só do ponto de vista
financeiro, mas da missão pública da
Caixa. Inclusive, o nome do jornal, João
de Barro, é curioso, pois esse nome fala
sobre a identidade dos trabalhadores e
qual é a identidade, é a de construtores
de casas, de construtores do desenvolvi-
mento. Então, se tu tiveres um banco que
opera como privado, qual a lógica de se
ter um banco público? Então, a Caixa
tem uma história identificada com habi-
tação, saneamento, desenvolvimento e
com a inclusão. Uma série de outras coi-
sas que foram pouco praticadas nos últi-
mos tempos, em função dessa sociedade
competitiva, do neoliberalismo, e que
agora, pelo menos no discurso, essa his-
tória quer ser recuperada. E ela só vai
ser recuperada na medida em que for
construída uma outra relação com os fun-
cionários. A pesquisa anterior que fize-
mos mostrou uma disposição muito gran-
de dos funcionários, nós entrevistamos

muitos deles, nos diversos setores, para
desenvolver essa dinâmica de coopera-
ção para atingir objetivos. E nos pareceu
que eles são tão mais motivados, na me-
dida em que esses objetivos são sociais.
Eles são refratários a uma política de
balcão que ao verificarmos as contas tra-
zem poucos resultados financeiros para
Caixa, que existe para acirrar esse tipo
de comportamento que tenta dar um per-
fil de banco comercial que a Caixa não
tem. As atividades da Caixa já são rentá-
veis. Ela tem um lucro anual de dois bi-
lhões de reais, infelizmente boa parte dos
dividendos são utilizados para o superá-
vit primário, dentro dessa lógica de di-
nâmica financeira.

JB - O grupo já definiu que tipo
de empresa ele quer?

Schmidt - O que os funcionários es-
tão querendo é espaço  para trabalhar em
benefício da população, dos excluídos,
dos mais pobres, da pequena e
microempresa, da economia solidária.
Eles são diferentes dos trabalhadores de
bancos privados, que sabem que estão
produzindo lucro para os patrões. Esse
grupo quer um plano de desfragmentação,
de reconhecimento das capacitações, de
reconhecimento do trabalho, que não fi-
que ao arbítrio de chefes, que eles pos-
sam galgar posições técnicas com segu-
rança. E as pessoas com perspectivas tra-
balham melhor. Os estudos acadêmicos
sobre relações de trabalho mostram cla-
ramente isso. Nós estamos falando de
uma instituição pública que deve prestar
serviços à população. Ela tem que ser ren-
tável e se auto-sustentar, sim, mas tem
que ir além, tem que fomentar o desen-
volvimento, promover a inclusão e uma
série de serviços que o banco privado não
faz. E quem   teoricamente deveria fazer
isso são os bancos públicos. Infelizmen-
te, devido a  pressões, embora menores
neste governo do que no anterior, ainda
querem manter os bancos públicos na di-
nâmica dos privados. E não é o que os
funcionários desejam. O que mais me mo-
tiva neste trabalho é que essa rapaziada
tem uma disposição de fazer essas coi-
sas, não é um plano só para acertar o seu
lado, para melhorar a sua vida, mas para
que eles possam trabalhar em um lugar que
cumpra a função que eles acreditam im-
portante, ou seja a de servir à população.

JB - Em que o plano da Caixa
diverge do plano idealizado pelos
bancários?

Schmidt - Eu acho que a Caixa ain-
da não apresentou um plano de cargos e
salários, ela apresentou uma tabela. Ela
está preocupada com o lucro e eu acho
isso muito mesquinho e limitado, porque
a gente espera mais de um corpo de dire-
ção que diz ter os princípios que tem. Eles
fizeram uma tabelinha. Conquistar uma
boa tabela é um dos objetivos do pesso-
al, mas eu acho que a instituição poderia
ir muito mais longe.
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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.

?? ?R$ 32,2 bilhões

Sonegadores

É o patrimônio atual da Funcef, fundo
de pensão dos empregados da Caixa Eco-
nômica Federal. A rentabilidade de
28,2% é conseqüência das aplicações da
fundação em 2007. Esse resultado ultra-
passou em 17,3% a meta atuarial do ano,
que foi de 10,9% (INPC + 5,5%). Foi a
maior diferença positiva obtida em toda
a história da Funcef.

Segundo a Receita Federal, os bancos
são os maiores sonegadores de impos-
tos no país. Dos R$ 108 bilhões de im-
postos sonegados, R$ 25,3 bilhões tive-
ram origem em bancos, seguradoras e
outras empresas do sistema financeiro.
A indústria ficou em segundo lugar (R$
24 bilhões), seguida do setor de serviços
(R$ 11 bilhões). O maior volume de co-
branças ocorreu na área do Imposto de
Renda. O montante chegou a R$ 40 bi-
lhões dos R$ 95 bilhões devidos por pes-
soas jurídicas.

Galeria
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Oficina com Alcy Cheuiche
Fomentar a cultura, despertar o interesse

pela literatura de qualidade e oportunizar o
aprendizado da pesquisa e da construção do
Romance Histórico aos seus associados. Este
foi o impulso que motivou a promoção da
Oficina de Criação de Romance Histórico,
com o professor, historiador e escritor Alcy
Cheuiche. A oficina será na Casa dos Bancá-
rios, em Porto Alegre (Rua General Câmara,
424), à noite, a partir do dia 3 de abril e tem
como público-alvo principal os bancários.

O curso é uma oportunidade ímpar que o
Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e
Região (SindBancários) e a APCEF, com
patrocínio da Caixa, estão oferecendo à po-
pulação. O curso tem sido desenvolvido em
universidades, no modelo de extensão. Ago-
ra, a categoria bancária e demais cidadãos
também vão poder desfrutar deste projeto.

A oficina foi planejada com o objetivo
de aprimorar conhecimentos culturais e de
desenvolver a prática da pesquisa históri-
ca, assim como a de escrever o romance,
com todas as suas nuances, próprias desse
tipo de literatura. Além disso, homenageia

os 75 anos de criação do Sindicato, come-
morados este ano. Oferece ainda a oportu-
nidade de os bancários construírem a sua
própria história, em forma de romance. A
oficina pretende resgatar em livro a histó-
ria do movimento sindical bancário no es-
tado, no período de 1933 a 2008. O roman-
ce histórico dos bancários será lançado na
Feira do Livro de Porto Alegre de 2008.

“Uma oficina de criação literária é um
curso em que as pessoas aprendem a exer-
cer um ofício de escrever. Para tanto, como
não se pode transferir talento aos
oficineiros, o método objetiva a despertar
no subconsciente de cada um o processo cri-
ativo que se encontra adormecido”, expli-
ca Cheuiche.

A oficina tem o valor de R$ 70 por mês
para associados  e de R$ 150 mensais para
não associados, bancários ou não. Mais in-
formações no SindBancários e na APCEF.

Os encontros serão sempre às quintas-fei-
ras e acontecem até novembro. As inscri-
ções estão abertas até o primeiro dia de aula
(3/04), no Sindicato e na APCEF.

O pagamento da complementação
chamada de Plano de Melhoria de
Proventos e Pensões (PMPP) aos apo-
sentados pelos Serviço de Assistência e
Seguro Social (ex-Sasse) voltou  oficial-
mente. A autorização veio do Ministério
da Fazenda, através de correspondência
enviada à presidenta da Caixa, Maria
Fernanda Ramos. O convênio entre Cai-
xa e Funcef foi assinado no dia 10 de
março. Para que aposentados e pensio-
nistas recebam os seus proventos, terão
de assinar um termo de adesão que será
remetido às suas residências. A transfe-
rência do pessoal do PMPP para a
Funcef é resultado de um trabalho con-
junto entre a Federação Nacional das
Associações de Aposentados e Pensio-
nistas da Caixa (Fenacef) e a Federa-
ção Nacional das Associações do Pes-
soal da Caixa (Fenae).

PMPP na Funcef

Desde fevereiro, a APCEF oferece
mais um serviço a seus associados: a
rede sem fio para acessar a Internet, na
Colônia A, em Porto Alegre. Para usu-
fruir da rede, os usuários devem solicitar
uma senha, disponível na portaria. A rede
tem conexão com a portaria, o saguão,
os apartamentos, a sala de TV e de si-
nuca, o ginásio, o restaurante e o entor-
no das piscinas. Um manual explicativo
está disponível na portaria da Colônia A
ou na Internet, no link APCEF Online,
em "Documentos".

  Desde o dia 3 de março, a Associa-
ção também disponibiliza aos usuários
uma galeria virtual de fotos e imagens.
O serviço possibilita maior controle e
facilidade de publicação e de arquiva-
mento de fotos. Até agora, a galeria conta
com cerca de 7.500 fotos e imagens, ar-
quivadas a partir de 2005.

Você sabia que  64% da madeira extraí-
da da floresta Amazônica são consumidos
pelo mercado brasileiro e 36% destina-
dos à exportação?

DIA 29
BAILE COM COMIDA CAMPEIRA

Para marcar o início das atividades do ano, o Núcleo
de Cultura Gaúcha da APCEF promove no dia 29 de
março, às 21 horas, baile com comida campeira, no

Galpão Crioulo da Associação (Avenida Coronel
Marcos, 851, Porto Alegre). Garanta o seu ingresso na

sede da APCEF. Mais informações em
www.apcefrs.org.br
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Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 11 de março de 2008.
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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.

Escritório de Direito Social (Seguro Jurídico)
Defesa Previdenciária, Administrativa
e Tributária.
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

AMÉRICA CAFÉ NO INTERIOR
O grande sucesso do grupo de teatro da APCEF, Caixa de Pandora, está
pronto para percorrer os palcos do interior do estado. Leve o musical para

a sua cidade e prestigie o talento de seus colegas atores. Entre em
contato com o setor de eventos da APCEF, fone 51 3268 1611.

Mulher: sempre é tempo de conquistar
Embora só tenha sido oficializado pela ONU em

1975, o registro da comemoração do primeiro Dia
da Mulher data de 1908. Sendo assim, agora em
2008, o histórico 8 de Março completaria cem anos.
Um século ou 33 anos de luta por igualdade de di-
reitos tornam-se um dado irrelevante quando se cons-
tata que as mulheres ainda têm muito o que conquis-
tar.

A cada ano, o 8 de Março retoma lutas antigas e
abraça causas novas no mundo. É o dia de estar nas
ruas, reafirmando reivindicações e direitos, denunci-
ando todas as formas de violência e de agressão.
Somente a força da mobilização é capaz de mudar a
vida das mulheres.

Neste 8 de Março, várias foram as bandeiras das
brasileiras. Aqui no Rio Grande do Sul, uma semana
intensa de atividades promovidas por entidades e
movimentos feministas procurou envolver a socieda-
de em uma série de temas que precisam ser debati-
dos, questionados, revistos. Encontros, seminários
e reuniões desencadearam discussões em torno da
necessidade urgente de políticas públicas eficien-
tes. Medidas que garantam segurança, saúde, edu-
cação, moradia, trabalho e terra para as mulhe-

res; que assegurem salários dignos, compatíveis com
suas atividades profissionais; que reduzam a du-
pla jornada de trabalho, responsável pelo surgimento
de estresse e de doenças.

Por isso, no 8 de Março o lugar das mulheres é
nas ruas, erguendo bandeiras, falando alto, protes-
tando. Se faz um século ou 33 anos que o direito de
protestar foi reconhecido, não importa. O que inte-
ressa é que as mulheres sigam se conscientizando de
que somente através da mobilização é que podem con-
quistar os espaços que almejam.

Plano de Cargos e Salários -  Nos dias 28 e 29
deste mês, os trabalhadores da Caixa vão conhecer o
Plano de Cargos e Salários (PCS) elaborado por seus
colegas de empresa. O GT PCS Caixa procurou ela-
borar um projeto de PCS que represente os anseios
da maioria, que consiga se sobrepor às forças que
buscam adequar a Caixa ao mercado privado,
transformando-a em uma empresa voltada ao lucro
e não às políticas públicas e sociais. O   GT gaú-
cho quer igualdade entre os colegas de trabalho e
profissão, e acima de tudo, aprofundar o caráter
social da Caixa.

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

Março
18 - Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal da Fenae, em Brasília
28 - Apresentação do projeto do GT PCS Caixa aos
delegados sindicais gaúchos. Na Casa dos Bancários,
General Câmara, 424, Porto Alegre, a partir das 9 horas
29 - Encont ro Estadual Aberto para apresentação do
projeto do GT PCS Caixa aos empregados da empresa.
Na Casa dos Bancários, General Câmara, 424, Porto
Alegre, a partir das 9 horas
29 - Baile com comida campeira, no Galpão Crioulo da
APCEF, em Porto Alegre, às 21 horas

Abril
1º - Cursos de dança de salão e de tango, terças-feiras, às
20 horas, no Galpão Crioulo da APCEF, em Porto Alegre
1º - Oficina de Canto. Todas as terças-feiras, das
19h15min às 21h45min, na Cia de Artes, Rua dos
Andradas, nº 1.780, em Porto Alegre.
3 - Início da Oficina de Criação de Romance Histórico,
com o escritor Alcy Cheuiche. Na Casa dos Bancários,
General Câmara, 424.
5 - Campeonato Bancário de Futebol
25 a 27 - Copa Libertadores Bancária
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Eleições Fenae
A Diretoria Executiva e os membros do Conselho Fiscal da Fenae são renovados a cada três anos, por meio de eleições diretas. No dia 18 de março serão

escolhidos os novos dirigentes da entidade para o triênio 2008/2011. O processo teve início com a publicação do edital, em 26 de novembro. Todos os
empregados da Caixa associados das Apcefs até o dia 31 de dezembro de 2007 estão aptos a votar. Duas chapas concorrem. O João de Barro estipulou o
mesmo espaço (duas colunas) para cada uma delas divulgarem suas propostas. A opção por utilizar o espaço com texto e/ou fotos coube a cada chapa.

A seguir, o material produzido e enviado pelas chapas 1 e 2.

Dia 18 de Março, haverá eleições para a
diretoria da Fenae. Essa entidade sempre
cumpriu um papel histórico na organização
da categoria, nas lutas pela jornada de seis
horas, pela reintegração de demitidos, nas
campanhas salariais, etc.

Hoje, a Fenae está sendo dirigida pelo
mesmo grupo político que comanda a
Contraf/CUT, os sindicatos e Apcef's em todo
o país. Esse grupo também está na direção
da Funcef e na própria direção da Caixa, pois
são ligados ao PT.

Por isso, a Fenae está distante de seu
passado de luta. Os maiores escândalos que
ocorrem no governo, na Caixa e na Funcef,
não são divulgados e cobrados. Os ataques
aos nossos direitos são solenemente igno-
rados.

A mudança na Fenae se faz necessária
para que tenhamos um fortalecimento da re-
sistência que os empregados estão fazendo
na defesa de nossos direitos. Eis a razão para
votar na Oposição e mudar de vez a Fenae.

A Chapa 2 é formada por membros de
Oposições a sindicatos como Porto Alegre,
São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Também
integram a Chapa 2 sindicatos que romperam
com a Contraf/CUT (Maranhão, Rio Grande
do Norte e Bauru), e integrantes de entida-
des corporativas como os Engenheiros e Ar-
quitetos e os Avaliadores.

Na Chapa 2 também estão integrando ou
apoiando, os empregados da Oposição que
concorreram ao Conselho de Usuários do
Saúde Caixa. Ao todo são 15 empregados de
todas as regiões do país.

No aumento do Saúde Caixa eles se cala-
ram, agora pedem seu voto: Todos os empre-
gados se indignaram com o aumento na par-
ticipação anual do plano de saúde, depois
da campanha salarial. O índice do salário foi
de 6% e para o plano de saúde o reajuste foi
de 34%. Mas se considerarmos desde a cria-
ção do Saúde Caixa, teremos um incrível ín-
dice de reajuste: 600%.

Este plano foi implantado sem uma con-
sulta aos empregados. Foi elabora pela Caixa
com a participação da Comissão de Empresa
e a Fenae nunca se contrapôs ao plano.

Além disso, está havendo uma piora no
atendimento do plano, com muitos médicos
e hospitais se descredenciando por falta ou
atraso de pagamento. O resultado é que pa-
gamos mais por um plano pior.

Na Funcef, escândalos, pressão e
tungada. E a Fenae não fala nada: Os escân-
dalos que envolveram a Funcef e levaram o
nosso fundo de pensão às manchetes de jor-
nais e revistas, nunca foram motivo de
mobilização pela Fenae. O caso do banco
Santos e outros, como o que circula agora

Vote para mudar - Chapa 2
Oposição na Fenae

do enriquecimento do ex-presidente da
Funcef, José Fernando.

A instituição do Novo Plano, com os re-
cursos do Reg/Replan (pagamento da divida
da Caixa e superávit do plano Reg/Replan),
que além de ilegal é uma verdadeira tungada
nos recursos do Reg/Replan, também não ti-
veram nenhum protesto pela Fenae, ao con-
trário, aquela entidade fez a maior campanha
pela migração ignorando esse fato.

A pressão que a Caixa fez na primeira vez
que abriu a migração para ao Novo Plano e
agora com a chantagem aos empregados, vin-
culando a migração ao Novo Plano da Funcef
com a migração o novo PCS, não são objeto
de mobilização pela Fenae.

A Fenae não se posicionou em nenhum
momento ao lado dos que não queriam mi-
grar de plano na Funcef. Agora eles pedem
seu voto.

Campanha Salarial, horas extras,
descumprimento do acordo coletivo, perse-
guições aos que tem ação na justiça. Tudo
isso acontecendo e a Fenae está sumida: Nas
últimas campanhas salariais os empregados
tiveram a maior decepção com a direção do
movimento sindical ligado à CUT. Além da
ausência nos locais de trabalho, da
desinformação, quando a greve saia pela pró-
pria organização da categoria, nós víamos a
sabotagem do movimento para acabar a gre-
ve, feita pela própria direção do movimento,
dentre eles a Fenae.

A jornada e 8 horas para os empregados
que tem função técnica, é outra irregularida-
de que não é combatida pela Fenae. Os em-
pregados que entraram com ação na justiça,
por conta própria, não tiveram o respaldo da
Fenae, principalmente quando foram perse-
guidos pela Caixa para a retirada da ação.

A Caixa está descumprindo vários itens
do acordo coletivo, como a implantação da
Internet, mas cadê a Fenae para cobrar isso?

A Fenae hoje é uma empresa de seguro
que propicia algum lazer: A Fenae deixou de
ser uma organizadora da nossa luta e passou
a ser uma parceira da Caixa nos negócios.
Através da corretora de seguros, a Fenae faz
o Programa PAR e elabora, junto com a Cai-
xa, as metas que recebemos nas agências.

Para agradar um pouco aos empregados, pro-
move alguns eventos esportivos e culturais.

Essa não é a Fenae que os empregados
construíram na luta pelos seus direitos. O
resgate da Fenae de luta deverá ser feito pe-
los próprios empregados que não podem se
deixar enganar novamente pelos discursos
eleitoreiros que serão feitos nesse momento
em que eles querem seu voto.

Vote na Oposição para mudar. Vote na
Chapa 2 - Unidade para Mudar a Fenae.

Ao longo de sua história, a Fenae vem
promovendo a melhoria da qualidade de vida
do pessoal da Caixa, realizando atividades
de lazer, esporte, cultura e entretenimento e
participando das lutas da categoria por me-
lhores salários e condições de trabalho. A
Fenae participa intensamente de mobilizações
a exemplo da emblemática luta pela jornada
de seis horas sem redução de salário aos
empregados da Caixa de todo o Brasil, cujos
resultados estão presentes até hoje na vida
dos trabalhadores.

Nós, da Chapa 1 - A Chapa do Movimen-
to - pedimos o seu voto para consolidarmos,
à frente da próxima diretoria da Fenae, esse
histórico de conquistas. Daremos continui-
dade ao trabalho já em curso na nossa fede-
ração, fortalecendo e ampliando as suas ini-
ciativas. São muitos os desafios pela frente e
extensa a pauta de reivindicações em torno
das quais temos que nos mobilizar.

A composição da nossa chapa para a dis-
puta da eleição da Fenae é resultado do diá-
logo com os diferentes segmentos de empre-
gados da Caixa, de Técnicos Bancários a
Gestores, incluindo os aposentados. Como
representante do Rio Grande do Sul em nos-
sa chapa, temos a empregada da Caixa
Maristela Rocha, que é candidata a
Conselheira Fiscal, o que muito nos orgulha.

No Rio Grande do Sul, temos o apoio dos
empregados Célia Margit Zingler, Amanda
Angélica, Almeri de
Souza, Antoci Neto
de Almeida, Devanir
Camargo da Silva,
Ricardo Luiz Muller
e Sergio Avelino
Squeff. Nossa rede
de apoios conta ain-
da com presidentes
e diretores de 25
Apcefs, de dirigen-
tes de associações
de gestores (Age-
cefs), de associa-
ções de aposenta-
dos (AEAs), da
Fenae, da Fenag e
da Fenacef. Nossa chapa é respaldada tam-
bém por dirigentes da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf/CUT) e de federações e sindicatos
de bancários de todo o país.

Propostas
A defesa dos empregados da Caixa é o

primeiro item de nossas propostas. Lutare-
mos por salários dignos, com atuação nos
fóruns do movimento e nas mobilizações das
campanhas salariais, para que seja assegu-
rada a continuidade da política de reajustes
acima da inflação, para a manutenção de di-

reitos e para novas conquistas.
Outro importante compromisso é a defe-

sa dos aposentados e pensionistas. Mante-
remos ações conjuntas com as entidades
associativas dos aposentados, para o forta-
lecimento da luta junto à Caixa e à Funcef,
por melhoria das aposentadorias e pensões
e por garantia de direitos.

Ampliaremos o relacionamento com a
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e com
as centrais sindicais, para a atuação em ins-
tâncias em que as representações dos traba-
lhadores tenham assento, como no Conse-
lho Curador do FGTS, no Conselho
Deliberativo do Fundo e no Conselho das
Cidades.

Defenderemos a Caixa como instituição
pública, a exemplo da campanha "O Brasil
precisa da Caixa". Na Funcef, lutaremos para
que todos os cargos de gestão sejam exerci-
dos por empregados da Caixa, valorizando a
nossa previdência.

Na área da saúde, vamos pressionar pela im-
plantação do plano Saúde Família para os depen-
dentes não contemplados pelo Saúde Caixa.

No movimento sindical, continuaremos
assegurando apoio à atuação da Comissão
Executiva dos Empregados (CEE/Caixa), tan-
to para as negociações permanentes como
para a organização e articulação dos empre-
gados da Caixa no movimento nacional da
categoria bancária.

Nas áreas de esporte, cultura e lazer ga-
rantiremos a realização dos Jogos da Fenae,
dos Jogos Regionais, do "Eu Faço Cultura",
do "Música Fenae" e do Circuito Cultural.
Manteremos o dinamismo do Programa PAR
nas ações de relacionamento com os empre-
gados da Caixa.

Vamos aprimorar cada vez a integração
entre a Fenae e as Apcefs, de modo a ampliar
e melhorar os benefícios para os associados.
No dia 18 de março, pedimos o seu voto para
consolidarmos essas ações. Visite nosso site:
www.chapadomovimento.com.br.

Vote Chapa 1 - A chapa do movimento
Competência e Luta

Divulgação

Maristela da Rocha, gaúcha candidata ao
Conselho Fiscal, e Eugenio Beneduzzi Leite,
candidato a Diretor Presidente.
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8 DE MARÇO

A força das brasileiras

Elas foram às ruas reivin-
dicar poder e o fim de
todo e qualquer tipo de

violência. Reclamar políticas pú-
blicas que garantam saúde, edu-
cação, cultura, e acesso à terra,
ao trabalho e à moradia. Defen-
der a autonomia, a igualdade e
os direitos das mulheres, e pe-
dir a legalização do aborto e a
implantação definitiva da Lei
Maria da Penha.

Mais uma vez, as mulheres
mostraram força e união ao
clamar por seus direitos,  no
dia 7 de março, no centro de
Porto Alegre, véspera do Dia
Internacional da Mulher. Ban-
deiras históricas das mulheres,
essas reivindicações sempre
se renovam  na voz multipli-
cada de ativistas e integran-
tes dos movimentos sociais no
dia 8 de Março.

Caminhada e ato político no centro de Porto Alegre marcam o Dia Internacional da Mulher.

  Após concentração na Pra-
ça da Matriz e entrega de uma
carta/documento contendo a lis-
ta de propostas e reivindicações
aos três poderes e Ministério Pú-
blico, as manifestações encer-
raram com um ato político no

Agressão às
campesinas

As manifestações das mulhe-
res em busca de políticas públi-
cas e de seus direitos como cida-
dãs trabalhadoras, não se resu-
mem na caminhada e no ato po-
lítico no centro da cidade, na
véspera do dia 8 de março. As
atividades começaram oficial-
mente em 3 de março, quando foi
lançada a Semana do Dia Inter-
nacional da Mulher, na Reden-
ção, em Porto Alegre. No interi-
or do estado, ativistas também
foram às ruas pedir por seguran-
ça, igualdade entre os sexos, tra-
balho, educação, cultura e aces-
so à terra.

No dia 4 de março, 900 mu-
lheres e 250 crianças da Via
Campesina ocuparam a fazenda
Tarumã, em Rosário do Sul, para
protestar contra o plantio de
eucaliptos. Além de condenar o
cultivo das árvores exóticas, o
ato de ocupação foi uma críti-
ca à postura de omissão dos
órgãos públicos quanto às de-
núncias de compra ilegal de
terras na faixa da fronteira pela
empresa sueco-finlandesa Stora
Enso. A atitude das mulheres
gerou tensionamento com a Bri-
gada Militar, que agrediu fisi-
camente algumas camponesas
que se encontravam na entrada
da área. Jornalistas foram impe-
didos de exercerem a sua profis-
são. Retirados com violência, os
profissionais tiveram seus equipa-
mentos de trabalho apreendidos.
E mais uma vez a grande impren-
sa defendeu o agronegócio, con-
denando as camponesas perante
a sociedade.

“Mais de 90% da produção
de celulose do Brasil é para ex-
portação. Assim, reduzimos a pro-
dução de comida, destruímos a
biodiversidade, aumentamos a
pobreza e a desigualdade para
atender à demanda de lucro das
empresas e um estilo de vida
consumista nos países ricos. Esse
é o papel horroroso que o Brasil
cumpre hoje no mundo”, protes-
taram por escrito as ativistas em
documento intitulado Manifesto
das Mulheres da Via Campesina.

João de Barro -  Qual a sua
opinião sobre a Previdência
Pública brasileira?

Isabel Freitas - É consenso
entre os especialistas em previ-
dência e também os ativistas do
movimento social de que o siste-
ma brasileiro de Previdência Pú-
blica está entre os melhores do
mundo, é um sistema universal e
solidário e redistributivo. Deve,
ou deveria, amparar tod@s, é bem
por isto, que seu financiamento
não se dá apenas de uma fonte.
Todas as pessoas, empregadas ou
não, contribuem para Previdência
Social através dos seus impostos.
Nosso desafio é fazer com que
os governos consolidem um di-
reito que já é constitucional. A
Previdência Social está dentro do
Sistema de Seguridade Social,

não é isolada, como alguns preten-
dem que seja, é uma grande con-
quista popular da Constituição de
1988.

JB -  O que você pensa so-
bre a Reforma da Previdência,
que ameaça aumentar o tem-
po de contribuição ou de ida-
de para a aposentadoria?

Isabel - Reforma sim, mas
para incluir metade dos trabalha-
dores e trabalhadoras brasileiras
que estão completamente fora
de qualquer benefício. Sabemos
que o capital financeiro sempre
rondou os cofres da Previdência
para fazer uso do dinheiro que é
dos trabalhadores e trabalhado-
ras, para especulação. O maior
desafio é não deixar que isto
aconteça, um amplo debate na
sociedade é muito urgente. Se
o movimento social deixar que
tecnocratas decidam o futuro da
Previdência, daí sim nós é que
não vamos ter futuro. Quanto à
questão de aumento de tempo
de contribuição também é um
debate que deve ser feito. Não
podemos admitir que uma pes-
soa que passa a vida em um tra-
balho insalubre tenha a mesma
regra do que um juiz, que tem
mais condições objetivas de exe-
cutar seu trabalho com muito
menos desgaste, em cima de
discurso que é igual para todos,
como se todos fossem iguais.
Isso mexe muito com a questão
das mulheres, porque somos
nós que temos menos tempo de
permanência no mercado de tra-
balho em função de questões

específicas das mulheres, como
a maternidade por exemplo, mas
também, por obra do patriarca-
do  capitalista que explora as
mulheres. É com certeza um
equívoco pensar que todos so-
mos iguais e temos as mesmas
oportunidade de acesso.

JB - O que você acha da apo-
sentadoria para a mulher no
Brasil?

Isabel - A presença das mu-
lheres na previdência se deve a
grande entrada no mercado de tra-
balho, apesar de ser significativa,
os valores dos benefícios são mais
baixos, dada a equivalência dos
benefícios e a renda do trabalho,
mantém-se a desigualdade encon-
trada no mercado de trabalho,
onde o salário médio e o tempo
de contribuição das mulheres são
mais baixos do que a dos homens.

Igualdade e diferenças

Largo Glênio Peres.
Representantes do movi-

mento de mulheres discursaram.
Mas o ápice do ato político foi
quando a camponesa de Arroio
do Tigre, Saraí Brixner, subiu no
carro de som e empunhando len-

ços roxos - semelhantes aos
usados pelas manifestantes da
Via Campesina no episódio em
Rosário do Sul (leia texto ao
lado) - falou em nome das
agricultoras. “Essa terra é nos-
sa. Um dia nós não seremos
mais colônia”, disse a campo-
nesa. E finalizou com uma fra-
se de protesto, gritada em unís-
sono por centenas de manifes-
tantes no Largo Glênio Peres:
“Pátria Livre”.

A força de todas as manifes-
tações em torno do Dia Inter-
nacional da Mulher provou que
o 8 de Março não quer ser mais
uma data simbólica, como tan-
tas outras, voltada às comemo-
rações e ao comércio, e sim uma
forma concreta de unir cada
vez mais as mulheres na luta por
políticas públicas, justiça e direi-
tos iguais entre todos.

A maior categoria de trabalhado-
res do Brasil é composta por mu-
lheres, as trabalhadoras domés-
ticas. E são as que mais têm seus
diretos trabalhistas e previden-
ciários desrespeitados.

JB -  A mulher luta por
igualdade entre os sexos, mas
a lei permite que ela se apo-
sente cinco anos antes dos
homens. Para alguns, isso é
uma incoerência. O que você
pensa sobre o assunto?

Isabel - É claro que quere-
mos a igualdade entre  homens
e mulheres, quem sabe o Bra-
sil começa promovendo a igual-
dade de oportunidades para
ambos?  Sabemos que as mu-
lheres ganham muito menos do
que os homens pela execução
das mesmas tarefas. A nossa
igualdade é só formal, só no
papel, as mulheres estão fora
das instâncias de poder deste
país, não têm a solidariedade
nem dos homens nem do Esta-
do nas tarefas da reprodução e
manutenção da vida humana.
Chegam à aposentadoria com
salários menores. Eu penso que
cinco anos é pouco. Quando toda
a sociedade se conscientizar, de-
mocratizar as tarefas domésticas,
quando tiver creche plena e pú-
blica para todas as crianças, sis-
tema de saúde e assistência para
todos os nossos idosos, doentes,
e quando as mulheres tiverem to-
tal autonomia para decidir sobre
suas vidas, então haverá igualda-
de de fato. Estamos em luta para
que chegue este dia.

Josiane Picada

As mulheres e suas palavras no Largo Glênio Peres.

Saraí e os lenços da luta.

Isabel Freitas (foto) é
ativista do movimento feminis-
ta, da Marcha Mundial das
Mulheres, cuja principal pauta
são a pobreza e a violência se-
xista. Na década de 80, parti-
cipou da luta das mulheres tra-
balhadoras rurais pela inclusão
na Previdência Social. Atual-
mente, trabalha como asses-
sora parlamentar na Câmara
dos Deputados e é membro da
coordenação do Fórum Parale-
lo para inclusão das mulheres
na previdência. A entrevista a
seguir foi concedida por e-mail.

Divulgação

Josiane Picada
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Um produto de beleza
Padrões de comportamento manipulam valores e criam estereótipos femininos.

Frágil e subalterna. Essa ainda
é a imagem predominante da mu-
lher nos meios de comunicação no
Brasil. A televisão, a mais impor-
tante fonte brasileira de entreteni-
mento e informação, explora em
seus programas, comerciais e no-
velas a banalização do sexo e da
violência. Além disso, impõe um pa-
drão inatingível de beleza e reforça
como única fonte de realização a
maternidade e o casamento. Ao in-

vés de ampliar espaços para as po-
líticas públicas de que a mulher pre-
cisa, nas áreas da saúde, da educa-
ção e da cultura, a mídia nacional é
acusada por entidades e movimen-
tos feministas de manipuladora de
valores e desejos, de atuar no ima-
ginário feminino e desconsiderar a
diversidade étnica e racial do país.

“Nós somos belas, sim, mas
cada uma com a sua beleza parti-
cular, não há padrões de beleza li-
mitados e estreitos, nos quais todo
mundo tenha que caber como mol-
de”, diz Rachel Moreno, presidenta
da entidade Observatório da Mu-
lher, participante da Articulação
Mulher e Mídia e militante do movi-

mento feminista desde 1974. Rachel
cita como exemplo dessa diversi-
dade as japonesas, negras, mulatas,
brancas e índias que compõem o
complexo perfil das brasileiras. “A
diversidade é que é a beleza, e a
beleza está justamente na diversi-
dade. Na verdade, nós temos um
modelo muito estreito e muito rígi-
do, que é apresentado enquanto belo,
e que as mulheres interiorizam e so-
frem para poder chegar nele”, com-
pleta a feminista.

O movimento Articulação Mu-
lher e Mídia surgiu no dia 23 de abril
de 2007, em audiência pública no
Ministério Público Federal (MPF)
em São Paulo. É resultado da deci-

são de um grupo de mulheres, re-
presentado por cerca de 30 entida-
des, que decidiu lutar por mudan-
ças no tratamento da imagem da
mulher na mídia. A partir dessa au-
diência, uma comissão de mulheres
visitou as emissoras de TV aberta,
solicitando a abordagem e
veiculação de uma imagem mais re-
presentativa e plural da mulher bra-
sileira. No dia 14 de junho, em audi-
ência de resposta do MPF, as emis-
soras recusaram-se a assinar qual-
quer acordo. O processo continua
em curso, e o movimento não des-
carta a possibilidade de eventual-
mente entrar com penalizações
quando o tratamento dado à mulher
for desrespeitoso.

EXPLORAÇÃO
A presidenta do Observatório da

Mulher critica também o papel de-
sempenhado pela mulher na venda
de produtos. Especialmente nos co-
merciais de cerveja, em que a ima-
gem feminina está sempre ligada
aos prazeres masculinos. “Ou a
mulher serve para vender os pro-
dutos para os homens, ou então, ela
vem de presente. O cara compra
um carro e logo aparece uma mu-
lher ao seu lado, como se ela viesse
de brinde”, ressalta.

Rachel explica que essa explo-
ração sexual e comercial da figura
feminina se deve ao fato de a mu-
lher ser responsável hoje por 80%
das decisões de consumo no país.
“Afinal de contas, ela precisa ser
atingida enquanto compradora, mu-
lher, mãe e enquanto brinde ofere-
cido aos homens quando estes sãos
os compradores”, observa.

CRESCIMENTO
De maneira geral, as mulheres

mudaram e aprenderam a reivindi-
car, a lutar por seus direitos na soci-
edade. Uma alteração de compor-
tamento que atingiu todas as clas-
ses sociais. Saiu do lar, passou a tra-

balhar fora, a estudar, e conquistou
outras atividades, sem deixar de ser
mãe e dona de casa. “E isso signifi-
ca uma autonomia, uma indepen-
dência econômica e uma possibili-
dade de definir e de escolher me-
lhor as coisas”, constata Raquel.

Segundo a feminista, pesquisas
revelam que a mulher brasileira é a
que mais se dispõe no mundo a sa-
crifícios para conquistar uma ima-
gem idealizada de beleza. E o resul-
tado disso, é a movimentação de
uma indústria poderosa de cosmé-
ticos, roupas, dietas e cirurgias plás-
ticas, que além de causarem sofri-
mento e insatisfação, rendem lucros
exorbitantes.

Segundo Rachel, a indústria da
beleza busca resgatar essa antiga
mulher, da qual o mundo masculino
“já perdeu o controle”. Uma mu-
lher que teoricamente pode tudo,
menos deixar de ser feminina, jo-
vem e bonita. “É como se a pegas-
sem pela ponta da saia e a puxas-
sem de novo para o padrão impos-
to. Só que desta vez, não é um pa-
drão muito sutil. É um padrão que
você interioriza, pois você tem que
mostrar a beleza que tem dentro de
você,”, explica Rachel. “E isso é tão
torturante quanto qualquer outro pa-
drão que a gente tinha antes, por-
que, de repente, eles dizem que tudo
isso é possível, é uma questão do
teu esforço, do teu envolvimento e
da tua vontade. E se você não con-
seguir, é porque você é relaxada e
incompetente”.

O movimento Articulação,
Mulher e Mídia se formou há qua-
se um ano. Entre as cerca de 30
entidades envolvidas, encontram-
se  representantes da Central
Única dos Trabalhadores (CUT),
da Marcha Mundial das Mulhe-
res e de entidades de mulheres
negras da Bahia e do Rio de Ja-
neiro. A idéia é ampliar e difundir
o movimento  em todo o país, in-
clusive no Rio Grande do Sul.

MULHER NA MÍDIA

O feminino em debate

Do elevador aos trilhos do
chão, dos enfeites das pare-
des às mesas, em toda a de-
coração da Casa dos Bancá-
rios em Porto Alegre predo-
minavam, na manhã do dia 7
de março, o lilás, o violeta, o
roxo, cores que são símbolo
do feminismo, da mulher que
luta por cidadania. Na entra-
da do salão reservado ao se-
minário estadual Mulher,
Mídia e Ações Feministas, a
estudante de bacharelado em
viol ino (Ufrgs),  Suel len
Caprara, recebia os convida-
dos, dedilhando clássicos,

Encontro na Casa dos Bancários discute o papel
da mulher na sociedade e nos meios de comunicação.

entre eles “Con Te Partiró”, de
Sartori e Quarantotto.

A recepção foi impecável
para aguardar profissionais, tra-
balhadoras e representantes
de entidades e movimentos de
mulheres. Promovido pela Fe-
deração dos Bancários RS
(Feeb/RS), o encontro teve a
finalidade de proporcionar mo-
mentos de formação e refle-
xão, na véspera do Dia Inter-
nacional da Mulher, 8 de mar-
ço. Durante a manhã, Eleutéria
da Silva (foto), coordenadora
da Casa da Mulher Trabalha-
dora do Rio de Janeiro e mili-

tante da Marcha
Mundial das Mulhe-
res, foi a ministrante
do painel “Ações do
movimento feminis-
ta na última década
e estruturas de apoio
às mulheres”.

“A nossa luta
não é contra os homens, é a nos-
so favor”, disse Eleutéria, ao re-
clamar da dupla jornada de tra-
balho da mulher. A palestra da
militante centrou-se nas tarefas
domésticas diárias que não são
consideradas trabalho; nas dife-
renças salariais entre homens e

mulheres; nos cargos de chefia
e destaque ainda predominante-
mente masculinos; nos assédi-
os morais e sexuais; nas agres-
sões, na hipocrisia e nos cons-
trangimentos. Após expor seu
ponto de vista, Eleutéria prefe-
riu finalizar com questiona-

mentos. “Como está o nos-
so cotidiano? O que é possí-
vel transformar? Como está
o compartilhar das tarefas?”,
ela perguntou à platéia. “Nós
precisamos repensar a nos-
sa agenda, diminuir a nossa
carga horária, ter mais tem-
po para estudar e para o
lazer”, ressaltou. Depois de
sua explanação, a platéia
interagiu com perguntas, de-
núncias e intervenções.

O seminário Mulher, Mídia
e Ações Feministas encerrou
à tarde, com a presidenta do
Observatório da Mulher e par-
ticipante da Articulação Mulher
e Mídia, Rachel Moreno. Ela de-
bateu com a platéia o tema “A
imagem da mulher na mídia
brasileira” (leia texto acima).
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Ambientalistas temem pela segurança da diversidade de sementes crioulas e plantas que há milhões de anos alimentam a humanidade.

SEMENTES CRIOULAS

A importância da agrodiversidade

Todas as plantas e animais
cultivados e criados pelo ser hu-
mano são resultado de um pro-
cesso de domesticação e seleção.
Flores, temperos, hortaliças, fru-
tas, grãos, fibras, porcos, aves
e gado originam de métodos
milenares de interação entre a
natureza e o homem através da
prática da agricultura.

No entanto, ambientalistas
temem que a propagação de
grãos transgênicos, o agrone-
gócio, a concentração de terras
e de rendas, entre outros fatores
da vida contemporânea colo-
quem em risco a diversidade de
sementes crioulas e plantas que
há milhões de anos alimentam a
humanidade. Fatores que também
comprometem a sobrevivência de
pequenos agricultores e a perma-
nência do homem no campo.

Sementes ou variedades cri-
oulas são aquelas que ainda não
foram modificadas, seja pela
biotecnologia ou por outros pro-
cessos de melhoramento. “São
aquelas sementes que foram ma-
nejadas e domesticadas pelos
agricultores através dos séculos.
Significam variedades tradicio-
nais e antigas, cujo sentido do
nome é de original, isto é, que
vem do local”, acrescenta o
agrônomo Laércio Meirelles, co-
ordenador da Organização Não
Governamental - Centro Ecoló-
gico, e especialista em agroe-
cologia e desenvolvimento rural
sustentável.

A princípio, a grande preo-
cupação era a soja transgênica.
Agora, a ameaça vem da recen-
te liberação do governo para o
plantio do milho geneticamente
modificado. O milho transgêni-
co é considerado pelos ambi-
entalistas mais perigoso do que
a soja devido a sua polinização
aberta, ou seja, por se cruzar
com muita facilidade com outro
tipo de milho.

EXPANSÃO
A expansão da agricultura in-

dustrial, com seu crescente uso
de sementes híbridas e trans-

gênicas, tornou a reprodução
de sementes crioulas um de-
safio à agricultura familiar e à
segurança alimentar das popu-
lações. No Rio Grande do Sul,
em municípios como Ipê, An-
tônio Prado, Santa Cruz do Sul,
Pelotas e Erechim, e em loca-
lidades da Serra e do Litoral
Norte, centenas de famílias vi-
vem da agricultura familiar.
“São agricultores que traba-
lham no resgate de variedades
de hortaliças locais, na produ-
ção de sementes produzidas
ecologicamente, sem o uso de
herbicidas e adubos químicos,
e de acordo com os padrões
de qualidade exigidas pelo Mi-
nistério da Agricultura”, acres-
centa Meirelles.

bém abrange 4,2 milhões de es-
tabelecimentos familiares, que
representam 84% dos estabele-
cimentos rurais no país, e em-
pregam 70% da mão-de-obra no
campo.

MULHERES
De acordo com a Cartilha da

Agrobiodiversidade, da qual
Meirelles foi um dos coordena-
dores, as variedades das semen-
tes crioulas chegaram até nos-
sos dias pela prática da agricul-
tura tradicional e pelas trocas de
sementes realizadas entre agricul-
tores. “A agricultura tradicional
é o conjunto de técnicas de culti-
vo que vem sendo utilizado du-
rante vários séculos por agricul-
tores familiares e por populações

com que essas plantas e animais
passassem a ser cuidados, ou
domesticados pelos povos. A ati-
vidade agropecuária é resultado,
então, da domesticação de plan-
tas e animais, e a humanidade
chegou às variedades atuais
através do experimento, do cui-
dado e da seleção das espécies.

Nesse processo milenar de
domesticação, as mulheres tive-
ram papel fundamental, pois elas
foram responsáveis pela coleta
de sementes, pelo cultivo e tro-
ca de plantas e mudas com as
vizinhas. “Os homens saíam
para caçar e coletar e as mulhe-
res é que ficavam domesticando
as espécies ao redor da casa.
Hoje ainda é assim, as mulheres
também vão para a lavoura, mas

biodiversidade da nossa agricul-
tura familiar”, ressalta Meirelles.

A domesticação dos alimen-
tos aconteceu com tudo o que
se come, com o feijão, o milho,
a soja, a mandioca. Tudo pas-
sou pelo processo de
domesticação e seleção das
melhores qualidades para uso do
ser humano. Por isso, segundo
o especialista, quando se fala em
perdas de sementes crioulas,
fala-se em redução de opção da
base genética. “Então, o que
acontece hoje? Quem tem essa
base genética que vai gerar os
híbridos são as empresas, e os
agricultores acabam tendo em
suas mãos menos variedades
crioulas, o que significa menos
autonomia, e mais dependência
econômica e social”, afirma.

DEPENDÊNCIA
A biodiversidade é a maior

riqueza das regiões tropicais do
Planeta. Regiões de grande di-
versidade agrícola, de onde ori-
ginam o cultivo de uma extensa
variedade de alimentos e espé-
cies vegetais fornecidos aos pa-
íses considerados ricos. “Após
mais ou menos 100 anos da cha-
mada revolução industrial, a
agricultura começou a passar
por um processo de industriali-
zação. Ou seja, atividades que
antes eram do setor agrícola pas-
saram a ser do setor industrial.

Na metade do século 20, as
indústrias perceberam que no
campo de sementes havia um
bom negócio”, explica Mei-
relles. Mas como isso ocorreu,
se não podemos fabricar semen-
tes? O agrônomo explica que a
indústria inventou a semente hí-
brida para poder se apropriar da
fatia de renda gerada pelas se-
mentes. O híbrido é a mistura de
duas variedades da mesma es-
pécie cuja finalidade é alcançar
uma planta de maior vigor. Já
as sementes transgênicas são um
passo a mais na indústria, no
sentido de manter a dependên-
cia dos agricultores, garantir a
margem de lucro próprio e a sua
estrutura de comercialização.
“Eu penso que a gente tinha que
‘retornar’ ao futuro. O futuro
que a gente tinha e que nos foi
tirado por essa estratégia das
empresas”, protesta o ambi-
entalista Laércio Meirelles.

Consuma produtos da biodiversidade. Além de incluir em sua alimentação pro-
dutos saudáveis, você também contribui para o resgate e valorização destas espé-
cies. Os produtos da biodiversidade podem ser encontrados nas Cooperativas de
Consumidores de Produtos Ecológicos, nas feiras e lojas de produtos ecológicos,
especialmente naquelas que fazem parte da Rede Ecovida de Agroecologia. Em
Porto Alegre, produtos ecológicos são encontrados nas feiras da José Bonifácio
(sábado, pela manhã), na Secretaria da Agricultura e no Bairro Menino Deus (quar-
tas-feiras à tarde e sábados pela manhã).

COMO CONTRIBUIR

Segundo dados do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário,
publicados no boletim O Reca-
do da Terra, do Centro de Apoio
ao Pequeno Agricultor (agosto
de 2007), a agricultura familiar
é responsável hoje, no Brasil,
por 11% do PIB e 34% da pro-
dução agrícola nacional. Tam-

tradicionais”, diz o boletim.
Primeiro, as plantas e aves

cresciam e se reproduziam de
forma selvagem nas matas e
campos, e sua utilização se dava
através da coleta e da caça e não
do cultivo doméstico. Depois, a
necessidade e o acúmulo de co-
nhecimento humano fizeram

antes cuidam de seus quintais,
de suas hortas. E esse quintal é
altamente biodiverso. Na lavou-
ra costuma se ter uma ou duas
espécies, mas naquela pequena
lavoura da mulher são várias
espécies cultivadas. Um traba-
lho silencioso, mas altamente
importante na manutenção da

Dicas do Centro Ecológico

em pauta
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PCS CAIXA

GT apresenta projeto dias 28 e 29

No dia 28 de março, de
legados sindicais gaú-
chos serão oficialmen-

te apresentados ao projeto de
Plano de Cargos e Salários dos
trabalhadores da Caixa, elabo-
rado pelo Grupo de Trabalho
(GT PCS Caixa) do Rio Gran-
de do Sul. A discussão sobre o
conteúdo do plano será
aprofundada em Encontro Esta-
dual de Delegados Sindicais, no
Sindicato dos Bancários de Por-
to Alegre e Região (SindBan-
cários), na Casa dos Bancários,
General Câmara, 424, Centro, a
partir das 9 horas. No dia seguin-
te (29), no mesmo local e horá-
rio, será a vez de todos os em-
pregados da Caixa conhecerem
a proposta do GT PCS, em En-
contro Estadual Aberto.

O grupo, formado por repre-
sentantes da Federação dos
Bancários RS (Feeb/RS), da
APCEF/RS, do SindBancários
e do Fórum de Delegados Sin-
dicais, vai distribuir uma cartilha
com as propostas do plano.

Desde 2004, a APCEF gaú-
cha, em conjunto com as enti-
dades de classe dos bancários,
estuda e debate a carreira para
bancos públicos. No dia 30 de
outubro de 2007, foi constituído
o GT PCS para tratar especifi-
camente desse eixo, definido
como prioritário no 23º Congres-

Delegados sindicais e empregados da Caixa vão conhecer neste mês o plano dos bancários, elaborado pelo Grupo de Trabalho.

Na última rodada de ne-
gociação, ocorrida no dia
29 de fevereiro, os repre-
sentantes dos bancários
se posicionaram contra
dois pontos da proposta
de Plano de Cargos e Sa-
lários apresentada pela
Caixa (PCS).
Contraf/Cut  e CEE/Cai-

xa continuam recusando
a vinculação do PCS à
obrigatoriedade de sal-
damento do REG/Replan
e à desistência de ações
judiciais contra a Caixa.
Os representantes dos

empregados cobraram da
empresa negociação so-
bre pontos importantes,
como critérios para pro-
moção por merecimento,
quantidade de níveis que
serão adotados na nova
tabela e percentual entre
as referências.
 A Caixa informou que só

vai detalhar a sua propos-
ta, após o posicionamento
formal do Departamento
de Coordenação e Con-
trole das Empresas Esta-
tais (Dest).

so Nacional dos Empregados da
Caixa (Conecef), ano passado.
Após vinte encontros ordinári-
os e mais alguns extraordinári-
os para aprofundar as discus-
sões referentes ao tema, os in-
tegrantes do GT concluíram que
uma carreira tem que ser resul-
tado do processo de trabalho e
este, por sua vez, resultado da
visão de banco público. Ou seja,
um banco público deve ser mais
do que uma empresa de negó-
cios, que visa ao lucro, precisa
priorizar, acima de tudo, o de-
senvolvimento econômico e so-
cial do país. O plano de carreira
deve ser o instrumento de orga-

nização de pessoal para a
consecussão desses objetivos.

CARTILHA
A cartilha que está sendo ela-

borada pelo GT é  resultado des-
se período de estudos e deba-
tes, e representa as necessida-
des e aspirações da grande mai-
oria dos trabalhadores da Cai-
xa. Além de reivindicar a
reestruturação de uma carreira
na empresa, o documento pro-
põe uma unificação de tabelas
salariais, com alguns critérios
diferenciados dos apresentados
pela Caixa. Uma medida que
para o GT não encerra o processo

de discussão, tanto da carreira,
quanto da missão institucional da
empresa.

“O GT vai continuar lutan-
do, convencendo seus colegas
e a sociedade. O que o grupo
quer não é encerrar o debate
restrito aos funcionários. Os
bancários querem incidir sobre
o conjunto da população, do mo-
vimento sindical em geral, das
instituições da República, do
Congresso e do próprio execu-
tivo. Porque esse problema não
é só deles é de todos nós, é da
população”, ressalta o assessor
técnico do GT, professor de eco-
nomia da Ufrgs Carlos Schmidt.

POSIÇÃO FIRME

Mudança de Planos
Funcef promoveu seminário para esclarecer dúvidas aos associados.

Este ano, aposentados, apo-
sentadas, pensionistas e ativos
tiveram uma nova chance de
aderir às regras do REG/Replan
saldado. Por solicitação de as-
sist idos e part ic ipantes da
Funcef,  O GT Funcef Pós-
saldamento solicitou a reaber-
tura do processo, no final do
ano passado.Com a concor-
dância da Caixa, foi aberto o pe-
ríodo para nova adesão que se
encerrou no dia 1º de março.

A partir de agora, os partici-
pantes ativos que aderiram ao
saldamento do REG/Replan pas-
sarão a contribuir para o Novo
Plano, sendo-lhes permitida a
escolha do percentual de con-
tribuição, considerando o míni-
mo de 5%. Essa opção poderá
ser retroativa a setembro de
2006.

As contribuições já efetuadas
a partir de setembro/2006 serão

transferidas para o Novo Plano. O
valor nominal da diferença será di-
vidido pela quota do plano de cada
mês de referência, para apurar o
total de quotas adquiridas no perí-
odo. O mesmo cálculo ocorrerá
para apuração do valor referente à
parte da Caixa.

REB
A proposta de migração do REB

para o Novo Plano será facultada
aos participantes ativos, aposen-
tados e pensionista que ingressa-
ram na Fundação diretamente no
REB e, também, aos migrados do
REG/Replan. O processo  terá iní-
cio dia 17 de março e se estende-
rá por um prazo de 90 dias.

No Novo Plano, o salário de
participação corresponde a todas
as parcelas salariais que consti-
tuem a remuneração do partici-
pante, inclusive o Complemen-
to Temporário Variável de Ajuste
de Mercado (CTVA), limitado ao
teto de R$ 9.105,03.

SEMINÁRIO
Para prestar esclarecimento

aos gaúchos sobre a adesão ao
saldamento do REG/Replan e as
condições do Novo Plano,  a
Funcef promoveu, em fevereiro,
em Porto Alegre, um seminário
com o seu diretor de Investimen-
tos, Demosthenes Marques. O
encontro, no auditório da Caixa

Econômica Federal, do centro da
capital, contou com a presença
de associados que puderam es-
clarecer suas dúvidas.

“Creio que este é o último pla-
no que a Funcef criou. E eu acho
que o Conselho Deliberativo não
vai abrir um novo saldamento”,
disse Demosthenes. Na ocasião,
o diretor falou das variáveis do
REG/Replan e do REB. Explicou
sobre os riscos que tanto o REG/
Replan saldado quanto o REB
apresentam. Ou seja, nos dois
planos, se a Funcef tiver renta-
bilidade ruim, a responsabilida-
de é do participante e da Caixa.
Mas salientou a vantagem da dis-
tribuição dos resultados positi-

vos da Funcef no valor do be-
nefício, prevista no REG/Replan
saldado (Art. 115 do Regula-
mento - Fundo de Revisão para
o Benefício Saldado).

“Já no REB e no REG/
Replan não saldado, se a ges-
tão for positiva, os recursos são
acumulados, sem distribuição
entre os assistidos”, explicou
o diretor. Demosthenes citou
como exemplo a distribuição
dos dois últimos resultados
do REG/Replan Saldado: 4%
real, em setembro de 2006,
3,54% real , em janeiro de
2007, e a perspectiva para
2008, que deve dar em torno
de 5% acima da inflação. “Se
a gente incluir nesses valores
mais os 9% recebidos a títu-
lo de envcentivo à adesão,
são mais de 20% de reajuste
sobre o benefício”, ressaltou
o diretor.

em pauta
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JOÃO DE BARRO

Ary Neves Mendonça
tem lucidez e memó-
ria invejáveis. “Estou

com 82 anos, oito meses e 21
dias, exatamente”, disse, cate-
górico, no dia da entrevista, re-
alizada em 21 de fevereiro. Apo-
sentado da Caixa, Mendonça é
idealizador, redator e diagra-
mador do primeiro João de Bar-
ro. O número 1 do jornal da APCEF
foi o único que Mendonça fez e teve
a parceria de Clóvis Wilson Mes-
quita Costalunga, como fotógrafo.
O primeiro JB foi publicado em de-
zembro de 1957, mas segundo o seu
próprio idealizador, por questões po-
líticas, só voltou a circular seis anos
depois.

“Não saiu mais porque eu
não quis mais fazer. Imagina que
na última hora, já na tipografia,
cortaram fora o expediente em
que constavam os nossos nomes,
para colocar no lugar uma nota
esportiva”, relembra, aborrecido.
Em 1963, circulou o segundo JB,
só que identificado também como
o número 1, Ano I. Mendonça
guarda todos os números do João
de Barro no alto de uma estante.

O redator e o fotógrafo eram
empregados concursados da Cai-
xa. Aliás, a condição de concursado
é uma particularidade que Mendon-
ça faz questão de frisar. “Sou con-
tra pára-quedistas na Caixa”, res-
salta, ao se referir à prática comum
da época em contratar funcionári-
os sem concurso. A residência do
idealizador do JB tem uma bibliote-
ca rica em livros, jornais e filmes
em VHS. Apaixonado por cinema,
principalmente o italiano, o criador
do João de Barro também foi de
1950 a 1975 presidente do Clube
de Cinema de Porto Alegre.

INVENTOR
Ao som de Luzes da Ribalta

(executada em flauta-doce), ele
mostra suas inúmeras façanhas

Décadas revisitadas...
Nesta edição, o espaço décadas revisitadas da
seção JB 50 Anos relembra o que foi notícia
em março de 1988 e em março de 1998 nas
páginas do jornal da APCEF.

No seu afã de privatizar empresas estatais, o governo está simples-
mente fazendo com que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) absorva os prejuízos acumulados nos últimos anos
para levar a leilão apenas os ativos completamente desimpedidos. A medi-
da já foi adotada na Eletro Siderúrgica da Bahia e também na siderúrgica
mineira Mefisa, o que deixou muitos empresários satisfeitos. Afinal, está
sendo promovido o verdadeiro sucateamento do patrimônio nacional e os
contribuintes é que deverão cobrir esses prejuízos. No decreto que deter-
minou a privatização da Companhia Brasileira do Cobre, aqui no Rio Grande
do Sul, afirmou que caso não surja nenhum interessado será realizado o
leilão dos bens, equipamentos e direitos de lavra. É a mesma coisa que
você anunciar a venda do seu carro e colocar junto que caso ninguém se
interesse o veículo será entregue ao ferro-velho.

Março 1988
As estatais sucateadas

Março 1998
Os perigos da reforma para a Funcef

Um vôo no tempo
Criador do jornal da APCEF fala de suas experiências em jornais e revistas.

CURSOS DE DANÇACURSOS DE DANÇACURSOS DE DANÇACURSOS DE DANÇACURSOS DE DANÇA
Continuam abertas as inscrições para os cursos de
dança de salão e de tango, ministrados pela equipe de
Fernando Campani. As aulas de dança de salão reco-
meçam no dia 1º de abril e vão até julho. Sempre às
terças-feiras, às 20h, no galpão crioulo da APCEF.
Mais informações no setor de eventos da Associação.
Inscreva-se! Na foto, associados que freqüentaram o
curso no ano passado recebem diploma.

A manifestação em Porto Alegre contra o “adiamento” do con-A manifestação em Porto Alegre contra o “adiamento” do con-A manifestação em Porto Alegre contra o “adiamento” do con-A manifestação em Porto Alegre contra o “adiamento” do con-A manifestação em Porto Alegre contra o “adiamento” do con-
curso da CEF demonstrou a preocupação com a política de enfra-curso da CEF demonstrou a preocupação com a política de enfra-curso da CEF demonstrou a preocupação com a política de enfra-curso da CEF demonstrou a preocupação com a política de enfra-curso da CEF demonstrou a preocupação com a política de enfra-
quecimento da nossa empresa. O governo manobra para abrir es-quecimento da nossa empresa. O governo manobra para abrir es-quecimento da nossa empresa. O governo manobra para abrir es-quecimento da nossa empresa. O governo manobra para abrir es-quecimento da nossa empresa. O governo manobra para abrir es-
paço para a iniciativa privada no mercado financeiro.paço para a iniciativa privada no mercado financeiro.paço para a iniciativa privada no mercado financeiro.paço para a iniciativa privada no mercado financeiro.paço para a iniciativa privada no mercado financeiro.

Na primeira quinzena de fevereiro, o Conselho Monetário Nacional
cancelou o concurso público que abria 4.600 vagas na Caixa Econômi-
ca Federal. Pouco depois, foi a vez do Banco Central determinar o
novo horário de funcionamento das agências bancárias, acrescentan-
do uma hora ao expediente em cidades como Porto Alegre. As duas
medidas colocaram a CEF num impasse: como manter o atendimen-
to, contando com uma defasagem de 20 mil empregados, admitida
até pelo Governo?

O último concurso aconteceu em 1981 e, a partir daí, a empresa
tem conseguido ampliar rotinas e diversificar serviços contratando
estagiários, que correspondem hoje a 40% dos 48 mil funcionários.
Trata-se de uma mão de obra barata e de alta rotatividade, que deban-
da para os bancos privados em busca de melhores salários depois de
adquirir alguma experiência.

A aprovação da reforma da Previdência no mês passado traz con-
seqüências aos fundos de pensão das empresas estatais. Segundo o
Direp/Funcef, Sérgio Nunes da Silva, tais medidas têm o objetivo de
abrir espaço para os bancos privados na Previdência Complementar
Privada. Com a fixação do teto da aposentadoria do INSS em R$ 1.200,
a perspectiva é de que um grande número de trabalhadores busquem
na previdência privada a complementação de seus proventos. É um
mercado em franca ascensão cobiçado pelas empresas privadas, em
especial os bancos. Os associados dos fundos de pensão das estatais
contabilizam vários prejuízos com a reforma da Previdência.

Aposentados no prejuízo
Os 2.279 aposentados da Caixa enquadrados no Programa de

Melhoria, Proventos e Pensões (PMPP) foram duramente atingidos.
Ao invés de receber seus proventos no dia 20 de fevereiro, como os
baneficiários da Funcef, só estão recebendo agora em março, no ca-
lendário de pagamento do INSS. Isso representa quase um mês de
atraso. A medida imposta pela Caixa fez com que muitos aposentados
tivessem que atrasar suas contas e pedir empréstimos.

O campo grita por socorro
É da pequena propriedade que saem os alimentos para a mesaÉ da pequena propriedade que saem os alimentos para a mesaÉ da pequena propriedade que saem os alimentos para a mesaÉ da pequena propriedade que saem os alimentos para a mesaÉ da pequena propriedade que saem os alimentos para a mesa

do brasileiro.do brasileiro.do brasileiro.do brasileiro.do brasileiro.
 Reportagem especial destaca a importância da agricultura familiar

para o desenvolvimento econômico e social do país.

de repórter e diagramador, que
imortalizaram em um passado
longínquo o sonho de ser jorna-
lista profissional. Um desejo que
ele realizou em parte, cujo iní-
cio se deu no final da década de
1940, quando aprendeu a
diagramar no “chumbo”, como
diz, com o diagramador e reda-
tor de cinema do Correio do
Povo (JC), PF Gastal. O pai do
JB também teve lições da téc-
nica com o diagramador do JC
Nelson Boeira Faedrich. “Eu
queria ser jornalista, mas na épo-
ca não havia faculdade, então
fiz cursos por correspondência
de Relações Públicas, Relações
Humanas e Publicidade, que
havia em São Paulo”, explica.

Mendonça adquiriu experi-
ências em jornais que antecede-
ram ao João de Barro. Inquieto
e vivaz, ele troca de assunto com
rapidez, pois quer mostrar todos
os detalhes das artes gráficas
que criou antes do jornal da
APCEF. O primeiro boletim foi
A Notícia, do Clube de Futebol
Grêmio Esportivo Primavera,
em 1942. O boletim de quatro
páginas, rodadas em um
mimeógrafo criado artesa-

nalmente por ele, teve
uma tiragem de ape-
nas 48 exemplares.
“O mimeógrafo era
uma caixa coberta
com tecido, a gente
batia (redigia) em um
estêncil que ficava
por baixo do tecido.
Batia tipo fita sem tin-
ta e depois com um
rolo entintado man-
chava o tecido, pintando
as palavras que ficavam
por baixo”, explica, mos-
trando uma foto do apa-
relho.

Em 1946, Men-
donça foi trabalhar na

Fábrica Nacional de Duplica-
dores Ltda, em Minas Gerais.
Lá, ele criou a revista Ideal.
“Eles gostaram tanto que até co-
piaram o meu modelo de mime-
ógrafo”, lembra. Em 1947, já de
volta ao Rio Grande do Sul, foi
trabalhar no Banco da Provín-
cia, e publicou o jornal O Peteco
(cuja sigla significa Ordem de
Pagamento, Telegramas e Cor-
respondência), no qual experi-
mentava algumas cores, como
o azul e o vermelho. “E O Sul
diz que é o primeiro jornal com
cores em todas as páginas? Não
mesmo”, brinca, exibindo um
exemplar de O Peteco. No Ban-
co da Província, ele editou tam-
bém a revista Província, do Grê-
mio Esportivo Província do Rio
Grande do Sul, com 28 páginas e
tiragem de até 800 exemplares.
Essa revista circulou até 1951,
quando Mendonça foi admitido na
Caixa, para seis anos depois cri-
ar o João de Barro. Mendonça
encerrou o sonho de ser jornalis-
ta com a reformulação da revista
O Ferroviário, da qual participou
de fevereiro de 1958 a agosto de
1959. O JB completou 50 anos
em dezembro de 2007.

Ari Mendonça exibe a primeira e a
mais recente edição do João de Barro.

Josiane Picada

Concurso público cancelado
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EU FAÇO CULTURA 2008

Show e oficinas
em Porto Alegre
Cursos de música e de produção musical e Danni Carlos na programação

O projeto Eu Faço
Cultura da Fenae
traz oficinas de mú-
sica, de produção

musical e Danni
Carlos (foto) à capital

gaúcha. A cantora cari-
oca se apresenta no Teatro

do Sesi, na Av. Assis Brasil,
8.787, bairro Sarandi, dia 28 de
março, às 21 horas. Os empre-
gados que aderiram ao Movi-
mento Cultural do Pessoal da
Caixa (financiador do projeto)
têm direito a ingresso gratuito
para si e um acompanhante. O
sucesso do Eu Faço Cultura se
deve à adesão em massa dos em-
pregados da Caixa em todo o país.

O show de Danni Carlos vai
encerrar as atividades culturais
que iniciam com uma oficina de
música e outra de produção mu-

sical, nos dias 26 e 27 de mar-
ço, das 18h30min às 22h30min,
no Centro Cultural Cia de Arte,
Rua dos Andradas, nº 1.780,
Porto Alegre.  A oficina de pro-
dução musical visa a trabalhar
a capacitação profissional, isto
é, o foco deixará de ser apenas
o músico, como ocorre na ofi-
cina de música, mas todos os
envolvidos na produção de um
grande espetáculo. As aulas
são gratuitas. Mais informações
no setor de eventos da APCEF.

A CANTORA
Danni Carlos ficou conhe-

cida com a canção "Coisas que
Eu Sei", música-tema da per-
sonagem interpretada pela atriz
Débora Falabella, na novela da
Rede Globo, Duas Caras. Em
2003, a cantora vendeu mais de

Bancários em canto
APCEF promove oficina para quem gosta de cantar.

Há mais de 20 anos, eles se
reúnem para jogar futebol

e confraternizar. A reivindicação
que mobilizou uma geração de
bancários por melhores condições
de trabalho foi apenas o começo
de uma amizade para a vida toda
de um grupo de empregados da
Caixa, em Porto Alegre.

A união entre os colegas da
agência Cristo Redentor come-
çou em 1986, na histórica greve
das 6 horas e se fortaleceu ao
longo dos anos. Uns estão apo-
sentados, outros espalhados em
unidades da capital. E como nos
velhos tempos de colegas de
agência, eles não deixam de se
encontrar, todas as quintas-fei-
ras, a partir das 19 horas para
jogar bola. Até mesmo aqueles
que trabalham no interior do es-
tado, ou em Brasília, sempre que
voltam ao município aparecem
para matar a saudade. “Bran-
queamos os cabelos e mesmo
sendo remanejados para outras
unidades da Caixa nunca nos se-

paramos”, diz o aposentado Pau-
lo Oscar, um dos integrantes do
grupo. “O meu maior patrimônio
foram essas pessoas. Ali está a
riqueza dos meus 33 anos de
Caixa.”, garante o aposentado.

Hoje, eles são em torno de
18 colegas, que depois do espor-
te finalizam a noite com um tra-
dicional churrasco. No início, a
confraternização acontecia na
agência Cristo Redentor, local
de trabalho. Depois, as reuniões
passaram para o ginásio de es-
portes e salão de festas da igre-
ja Divino Espírito Santo. Na

Páscoa, no
Natal, aniver-
sários e nas
demais festas
comemorati-
vas, o número
cresce para
cerca de 50
pessoas, ao in-
cluírem-se no
grupo mulhe-
res e filhos. Foi

assim na despedida de 2007 e
no carnaval 2008 em Nova
Tramandaí, quando fizeram uma
festa à fantasia na casa de praia
de Rogério Ferraz, outro inte-
grante do time. E assim prome-
te ser também no carnaval de
inverno, uma das próximas pro-
gramações. “Quando nos encon-
tramos, no gesto simples do abra-
ço, por mais rápido que seja, pas-
sa um filme em nossa mente. Já
não somos só colegas, somos ami-
gos, e passamos por muitas coi-
sas juntos, temos muitas histórias
para contar”, ressalta Oscar.

CRISTO REDENTOR

Amigos para sempre
Mais de duas décadas mantêm unido grupo de empregados e aposentados da Caixa.

80 mil cópias do seu CD de es-
tréia, Rock'n'Road, com
releituras de faixas pop norte-
americanas. Lançou em 2006 o
quarto disco de sua carreira,
"Rock 'N Road Movies", em que
reuniu sucessos que marcaram
a história do cinema.

Eu Faço Cultura é uma ini-
ciativa da Fenae, cuja fonte ini-
cial de recursos é o Movimento
Cultural do Pessoal da Caixa,
que incentiva a destinação de
parte do Imposto de Renda (IR)
devido à cultura. Em 2007, 850
empregados da Caixa do Rio
Grande do Sul destinaram parte
de seu Imposto de Renda para
financiar a edição 2008 desse
projeto. O total de doadores no
país foi de 9.397 trabalhadores
da Caixa, Caixa Seguros, Fenae,
Fenae Corretora e Funcef.

Mais uma iniciativa da
APCEF  em favor da

cultura. A partir do dia 1º de
abril, o   fonoaudiólogo, músi-
co e ator Nilo Motta vai mi-
nistrar uma Oficina de Canto,
todas as terças-feiras, das
19h15min às 21h45min, no
Centro Cultural Cia de Arte,
Rua dos Andradas, nº 1.780,
em Porto Alegre. O projeto -
que prevê uma duração de três
meses - é oferecido  ao públi-
co em geral. O curso terá o
valor de R$ 70 por mês para
associados, seus dependentes
ou sindicalizados no SindBan-
cários. Os demais pagam R$
90 mensais. As inscrições de-
vem ser feitas na APCEF.

O projeto tem o objetivo
de desenvolver habilidades
musicais, percepção para o
canto popular, harmonizando
musicalidade, ritmo e inter-
pretação. Nas aulas, serão
utilizados conceitos de técni-
ca vocal, estudo de repertó-
rio, ritmo, respiração, relaxa-
mento e postura. “Não é uma

oficina de voz, é uma oficina
de canto, então vamos traba-
lhar o ato de cantar, propria-
mente dito”, explica Motta,
que além de empregado da
Caixa, é preparador vocal na
peça  América Café, recen-
te sucesso do grupo de tea-
tro da APCEF Caixa de
Pandora.

O desenvolvimento da ofi-
cina se dará através de dinâ-
micas. Os alunos vão poder
experimentar suas habilidades
e desenvolvê-las usando can-
tos e ritmos associados a tra-
balhos corporais, técnica vocal
e musicalidade. Durante as au-
las, eles vão escolher uma
música para interpretar, indivi-
dualmente no final do curso.
Músicas também serão desen-
volvidas   com o grupo para in-
terpretação conjunta no encer-
ramento da oficina. Ficará a
critério do aluno participar ou
não da apresentação individu-
al, que deve ocorrer para con-
vidados, em solenidade de con-
clusão da oficina.

Divulgação

Divulgação

Grupo da agência Cristo Redentor
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ciano magenta amarelo preto

Porto Alegre vai sediar em abril
duas grandes competições de
futebol: o Campeonato Bancá-

rio e a Copa Libertadores Bancária. As
datas ainda não estão confirmadas, mas
a previsão é de que o Campeonato
Bancário comece no dia 5 do próximo
mês e a Libertadores ocorra de 25 a
27. Os locais dos jogos devem ser de-
finidos até o final do mês de março.

No Campeonato Bancário, a equi-
pe da APCEF/RS defende o título de
campeã bancária 2007. Das dez edi-
ções desse campeonato, a equipe da

Libertadores Bancária
será em Porto Alegre
APCEF intensifica treinos para enfrentar grandes competições este ano.

Associação participou de nove, levan-
do sete vezes o título de campeã e duas
vezes o de  vice. Por ter levado o título
de heptacampeã, no ano passado, a
APCEF do Rio Grande do Sul ganhou
o direito de representar o Brasil na
Copa Libertadores Bancária, que este
ano será em Porto Alegre. A Liberta-
dores vai reunir equipes de vários paí-
ses, entre eles Argentina, Chile, Paraguai
e Uruguai.

Apesar de já ter participado várias
vezes da Libertadores, a APCEF gaú-
cha ainda não conseguiu esse título. “Por

O sucesso da sacola ecológica
da APCEF fez a entidade produzir
mais 150 unidades para suprir a
demanda. Agora, com detalhes em
cor-de-laranja (a anterior era toda
em algodão cru), o novo modelo
mantém tamanho e padrão anteri-
ores. Ou seja, a bolsa continua em
tecido de algodão natural, lavável
e reutilizável, com capacidade para
suportar até sete quilos de produ-
tos. Sob o slogan “Respeito ao meio
ambiente - abrace esta causa”, a
sacola ecológica da APCEF/RS é
uma iniciativa em favor do meio am-
biente. A produção pela Associação
de uma bolsa de tecido visa a moti-
var os associados a utilizarem me-
nos sacolas plásticas em suas com-
pras diárias. As sacolas custam R$
10 e encontram-se disponíveis na
sede da APCEF e nas colônias de fé-
rias. Também podem ser adquiridas
mediante débito em conta, pela pá-
gina eletrônica www.apcefrs.org.br.

Sacola ecológica
em novo modelo

isso,  agora em  março  realizaremos
um treinamento para todos os associa-
dos efetivos que tenham vontade de par-
ticipar destas competições”, explica o
diretor de Esportes da APCEF, Sérgio
Squeff. O treino ocorre  no dia 29 de
março, às 14 horas, no campo da Co-
lônia B (Av. Cel. Marcos, 851).

FENAE
Já para os Jogos da Fenae, que

acontecem em Brasília de 26 de julho a
2 de agosto, estão aptos a participar os
atletas que se associaram até o dia 31
de janeiro de 2008.  Os Jogos da Fenae
existem desde 1987, e neste ano com-
pletam a sua  oitava edição. Os interes-
sados podem escolher as suas modali-
dades pelo endereço eletrônico
www.apcefrs.org.br, onde também se-
rão divulgados as datas e os locais dos
treinamentos e das seletivas.

“Este semestre será intenso, cheio
de treinamentos em praticamente todos
os fins-de-semana”, ressalta Squeff. O
diretor lembra ainda que os participan-
tes dos Jogos da Fenae têm seu ponto
liberado pela Caixa e que as despesas
com transporte para os treinamentos
são ressarcidas pela APCEF, confor-
me regulamento.

Na foto, a equipe da APCEF que conquis-
tou o Campeonato Bancário de Futebol
pela sétima vez, em maio de 2007.

esporte

Arquivo APCEF


