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EDITORIAL

gosto, chamado de mês de cães danados por Moacyr Scliar em
seu célebre livro sobre os dias de Campanha pela Legalidade
nos idos de 61, nos remete sempre à atmosfera de crise. E foi

neste clima que foi concebida esta edição.
De um lado, a governadora do Estado tenta se defender e justificar

de todas as formas as acusações de que ela própria integra uma quadrilha
que saqueou os cofres públicos. De outro, a gripe A que se alastra
enquanto faltam vozes fortes das autoridades da Saúde em quase todos
os âmbitos para orientar corretamente a população que beira o pânico
em muitas situações. Sobram informações contraditórias, ora,
alarmando, ora minimizando a situação. Nem lá, nem cá. É preciso
uma política clara e firme.

Há ainda os bate-bocas no Senado que evidenciam cada vez mais
que faltam mãos limpas para muitos senadores que se aventuram a
posar como guardiões da moral. �São bons pizzaiolos�, já disse o
presidente Lula. As denúncias, mero casuísmo, embora revelem práticas
comuns e absurdamente comprometedoras e imorais.

Mas no meio de tudo isso, o importante é manter a postura de
cidadão crítico. Neste sentido, o João de Barro e a Apcef/RS esperam
contribuir em mais esta edição com informações e subsídios para que
os associados/leitores tirem suas próprias conclusões sobre as questões
que os cercam. Desde os temas específicos da categoria dos bancários
da Caixa e os relativos à entidade, como sobre as questões que são
debatidas por toda sociedade.

Boa leitura!

Leitura crítica

A
Assembleias realizadas no dia 29

de julho pelos sindicatos dos bancários
do RS, que integram a base da Feeb/
RS e fazem parte da Contraf/Cut,
referendaram a minuta de re i-
vindicações da Campanha Nacional
dos Bancários 2009, definida na 11ª
Conferência Nacional, ocorrida de
17 a 19 de julho, em São Paulo.  

A pauta foi entregue no dia 10 à

Estamos nos prevenindo
através de cuidados com a higiene.
As autoridades poderiam informar

muito mais, principalmente para a
prevenção, e assim se evitar o grande
número de pessoas nos hospitais.

Você e sua família estão se prevenindo de
alguma forma contra o contágio da gripe A? Na sua
opinião, a população está recebendo informações

suficientes das autoridades e da mídia?

Todos os anos, no inverno, há
grande número de pessoas que têm
de ir para os hospitais por problemas
respiratórios, e neste ano piorou.
Precisamos insistir para que reabram
outros hospitais, como os da Ulbra.

Márcia Severo � Porto Alegre

Estamos nos prevenindo com a
alimentação mais adequada para
aumentar a imunidade. Não
frequentar locais com aglomeração
de pessoas e não partilhar objetos e
chimarrão com desconhecidos. As
informações são desencontradas,
pouco esclarecedoras e as medidas
precárias e demoradas. Nós, de
Passo Fundo, estamos sendo isolados
quando viajamos para outros locais,
mas a maioria, da região, procura
Passo Fundo para tratamento.

Ana Rita Donassolo � Passo
Fundo

Acredito que até 80% da
população será atingida pelo vírus da
gripe A no RS. Exceto a vacinação
em massa, o que no momento é
impossível pela inexistência de vacina

disponível, infelizmente, não existem
medidas de contenção profícuas a
serem tomadas, pois o trânsito
internacional/nacional de pessoas é
intenso, proporcionando a
ocorrência de epidemias e endemias.
Avaliando a possibilidade de ser
infectado, apesar de como bom
brasi leiro achar que �Deus é
brasi leiro� e que �comigo não
acontece�, acho provável que
ocorra, e, por isso, tenho tomado
cuidados com a alimentação e sono,
visando estabelecer uma alta
imunidade. Seríamos tolos se nos
iludirmos com a �transparência� do
governo e ignorarmos a
�subserviência� de grande parte da
mídia nacional, mas vivemos numa
república e, conforme Platão em sua
obra A Repúbl ica, num dos
momentos altos em seu livro VII �A
alegoria da caverna�, somos qual
pris ioneiros numa gruta que
ignoram o mundo lá fora,
confundindo as sombras projetadas
no fundo com fatos reais.

Jairo Palma de Morais �
Aposentado � Três Coroas
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Assembleias referendam a
minuta de reivindicações

CONFIRA AS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES

· Reajuste: 10% (inflação mais aumento real);
· Cesta-alimentação de um salário mínimo (R$ 465,00);
· Participação de Lucros e Resultados (PLR): três salários mais R$ 3.850;
· Valorização dos pisos: salário de ingresso para escriturário conforme o
mínimo do Dieese (R$ 2.047);
· Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS): criação de um PCCS para
todos os bancos, com o acompanhamento dos sindicatos;
· Preservação do emprego: novas contratações, fim das terceirizações, garantia
de emprego durante os processos de fusão, luta pela ratificação da Convenção
158 da OIT que proíbe dispensas imotivadas;
· Ampliação do auxílio-educação para todos e a licença-maternidade de seis
meses;
· Fim das metas abusivas;
· Fim do assédio moral e sexual, melhores condições de saúde, segurança e
trabalho.
(Fonte: SindBancários)

Fenaban pelo Comando Nacional.
Após os debates que avaliaram a

minuta e o pré-acordo, o índice de
reajuste aprovado pelas 29 entidades,
que representam a maioria no estado,
foi de 10% (inflação mais aumento
real). Em Porto Alegre, outras duas
propostas foram apresentadas: de
24,77% e 15%. (Leia mais sobre este
assunto na página 5.)

CAMPANHA SALARIAL



ANTENA

Estado crítico
primeira semana de agosto de
2009 marcou a história da
política do governo estadual

gaúcho com uma das maiores crises de
que se têm notícias. A governadora Yeda
Crusius como ré de uma ação civil
pública por improbidade administrativa
movida pelo Ministério Público Federal
(MPF). Junto com ela, seu marido,
Carlos Crusius; o ex-secretário geral de
Governo de Yeda, Delson Martini; o ex-
chefe da Casa Civil, deputado Luiz
Fernando Zachia; dois ex-presidentes da
Assembleia Legislativa, deputados do PP,
José Otávio Germano e Frederico
Antunes; além do ex-tesoureiro de
campanha de Yeda, Rubens Bordini, que
hoje ocupa a vice-presidência do
Banrisul, e a assessora Walna Vilarins
Menezes.

Ao amanhecer do dia 8 de agosto,
a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) divulgou trechos da ação contra
a governadora. Segundo o documento,
Yeda e outros oito réus integravam uma
�organização criminosa�. Nas 40
páginas da ação que foram divulgadas,

de um total de 1.238, estão descritos o
uso de �empresas de fachada� e de
�laranjas� como parte integrante do
suposto esquema.

O processo é resultante da
Operação Rodin, que apura o desvio de
verbas envolvendo o Detran-RS, a
Universidade Federal de Santa Maria e
fundações de apoio. Eles foram
denunciados por enriquecimento ilícito
e dano ao erário.

A governadora Yeda, em entrevista
ao site ZeroHora.com, disse não cogitar
a possibilidade de sair do poder e criticou
a ação. �Esses agentes do MP abusaram
do direito que eles tem de promover
ações. Quem têm que pedir afastamento
não são eles, é o Supremo. E por que
afastar? Não há impedimentos que as
investigações prossigam em todos os
campos. Eu quero a investigação até o
final�, afirmou a governadora, que
também informou que irá fazer uma
reclamação formal ao Conselho do
Ministério Público.

Encaminhado pelo presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Ivar

Santiago
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Rua Pedro Adams Filho, 5573, cj.1206
Novo Hamburgo

Uma cartilha produzida pelo
Ministério da Agricultura sobre
agroecologia teve sua distribuição
impedida. O livreto, que teve
tiragem de 620 mil cópias, foi
objeto de uma liminar de mandado
de segurança, fruto de ação que
teria sido movida pela trans-
nacional Monsanto, que impediu
sua distribuição. A cartilha �O Olho
do Consumidor�, que conta com
ilustrações de Ziraldo, foi lançada
para divulgar a criação do �Selo do
SISORG� (Sistema Brasileiro de
Avaliação de Conformidade
Orgânica), que pretende padro-
nizar, identificar e valorizar
produtos orgânicos, orientando o
consumidor. A Monsanto divulgou
nota pública dizendo que a
informação não procede, porém a
cartilha continua fora do site do
Governo, sendo divulgada unica-
mente por blogs, por iniciativa dos
inconformados com a medida.
Confira em www.blogracio.com/
2009/08/conheca-cart i lha-o-
olho-do-consumidor.html

A cartilha vetada
Em 2008, o Brasil registrou 411

greves com participação de pelo menos
dois milhões de trabalhadores. Trata-
se do maior índice de paralisações dos
últimos quatro anos, quando o
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) retomou a publicação do
Sistema de Acompanhamento de Greves
(SAG), em 2004.

De um modo geral, as paralisações
foram deflagradas para reivindicar
reajuste salarial, implantação de PCS,
melhores condições de trabalho,
contratação de novos trabalhadores,
combate ao descumprimento de
acordo coletivo e piso salarial.
Aproximadamente, 73% dessas mo-
bilizações obtiveram sucesso no
atendimento de suas reivindicações.

Número de greves
bate recorde em 2008

Pavan (PT), em 6 de agosto, encontra-
se na Procuradoria da Casa o pedido
de instalação da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) para investigar
indícios de atos de corrupção no
governo do Estado. Foram ainda
apresentados na Assembleia dois
pedidos de impeachment da
governadora, um formalizado pelo
PSOL e outro pelo Fórum de Servidores
Públicos do Estado.

O SindBancários disponibiliza em
seu site (www.sindbancarios.org.br) o
�Banco de Teses�, espaço virtual que
reúne trabalhos acadêmicos produzidos
por bancários e estudantes de áreas de
interesse da categoria. O objetivo é,
além de democratizar o conhecimento,
incentivar a produção de trabalhos
voltados para os campos de atuação da
entidade e do universo profissional. Para
proteger os direitos do autor, o projeto
é organizado através de um banco de
dados, onde as teses serão armazenadas
sob uma licença de livre acesso, porém
sem fins comerciais.

Agenda
Assembleias Regionais/Eleição de
Coordenadores e Tesoureiros:
· 20/08 � Regional Fronteira Sul;
Litoral Norte; Vale do Rio dos Sinos.
· 21/08 � Regional Centro.
· 22/08 � Regional Fronteira Oeste
· 26/08 � Regional Litoral Sul; Festa de
encerramento da Semana Farro Corais
· 27/08 � Regional Sul
· 29/08 � Regional Vale do Rio Pardo
· 05/09 � Regional Missões
· 12/09 � Assembleia com o tema Se-
des de Praia, em Porto Alegre na sede B.

SindBancários oferece
banco de teses  
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�Tem de dizer não!�

ENTREVISTA

professor e cineasta Carlos
Gerbase fala sobre por que é
importante votar �Não!� à

construção dos prédios comerciais
previstos para o Pontal do Estaleiro. A
consulta popular está prevista para 23
de agosto. Leia a seguir.

João de Barro � Como surgiu a tua
iniciativa e da Casa de Cinema de entrar
na campanha pelo �Não!�?
Carlos Gerbase � Foi no começo do ano,
quando eu lia a respeito da polêmica
sobre a construção ou não de prédios
comerciais no local. Tendo lido uma série
de coisas sobre o assunto, escrevi um
texto para o blog da Casa de Cinema,
que se chamou Sofia na orla do Guaiba.
Sofia é um nome que a gente usava
nas campanhas políticas para denominar
o cidadão que não aparece, que não
tem voz, que é invisível. Trata-se daquele
cidadão médio que a gente não conhece
e que geralmente pertence às classes C
ou D. Um personagem que é cidadão,
que tem direitos, que dificilmente é
ouvido. Eu disse, neste texto, que
provavelmente a Sofia não ia gostar de
passar de ônibus voltando do trabalho
para casa no final do dia e encontrar o
pôr-do-sol, que é um símbolo da cidade,
escondido atrás de meia dúzia de prédios.

JB � É a privatização do pôr-do-sol?
Gerbase � Exatamente. E é óbvio que
ela não ia gostar porque jamais poderia
comprar um apartamento bacana ali.
Cerca de um mês e meio atrás, o pessoal
do Fórum das Entidades que lutam pela
campanha do �Não!� me procurou
dizendo que gostariam muito que a
Casa de Cinema avaliasse a possibilidade
de ajudar de alguma maneira na
campanha, uma vez que não possuíam
recursos. Tudo isso em consequência de
terem gostado do texto do blog. Eu
disse a eles que por mim tudo bem, mas
que a Casa era uma empresa com seis
sócios e precisaria conversar com todos
para saber se institucionalmente
poderíamos nos vincular a esta
campanha. De pronto, liberei o uso do
material que já havia escrito. O Jorge
Furtado também já havia escrito sobre
o tema e também liberou. Após a
consulta aos sócios, todos toparam.
Nisso, a Casa de Cinema se prontificou
a ajudar em tudo que fosse possível. Foi
quando surgiu a ideia de um vídeo, já
que é o que sabemos fazer.

JB � Mas sem dinheiro, veicular onde?
Gerbase � Pois a ideia foi justamente
criar uma peça para internet, no
YouTube, de forma viral. Além disso, o
material estará liberado para qualquer

emissora que queira veicular. Para fazer,
reuni um série de pessoas que estavam
a fim de dizer �Não!� num sábado, à
beira do rio, gravando os depoimentos.
Também tem mais material que está
entrando na edição para vídeos de vários
tamanhos, como os depoimentos por
escrito do Moacyr Scliar, do Luis Fernando
Verissimo e da Cintia Moscovich.

JB � O que você sentiu dos cidadãos
comuns, médios que passavam por lá?
O que a Sofia pensa?
Gerbase � A Sofia não foi lá, né. Tinha
muita gente que conhece muito sobre
o assunto, de associações, entidades
ecológicas, ONGs, artistas, etc. Mas
tinha muita gente que estava passando
por ali e pediu para participar. Os que
estavam lá se deram conta que essa
consulta ser específica sobre o Pontal
tem um valor simbólico muito grande.
Se passar o �Sim� para esta área, pode
passar para outras áreas da cidade
também e liberar geral. Servirá como
uma espécie de termômetro de como a
população da cidade que vai votar pensa.

JB � Essa não é outra questão: a das
regras eleitorais um tanto dúbias?
Gerbase � Pois é. É uma votação
espontânea. Eu estou acostumado
a trabalhar em campanhas
eleitorais com as regras bem
definidas. O TRE, por mais
fluido que seja, pois às vezes
acha uma coisa, depois acha
outra, mesmo com a legislação
mudando de uma eleição
para outra, estabelece
regras. Nesse caso, gos-
taria de saber o que pode
e o que não pode em
termos audiovisuais.
Além disso, também
não existe clareza
de limites para o
dia da eleição.
Isso é uma
incógnita.
C o m o

CARLOS GERBASE

esta, que é a primeira consulta popular
que se faz em Porto Alegre, pelo menos
deste tipo. E não adianta dizer que é
parecido com as eleições do Conselho
Tutelar porque ninguém sabe como
funcionam essas eleições. Então, tem
um perigo aí. Por exemplo, será
permitido a qualquer das partes encher
um ônibus de pessoas e levar para os
locais de votação? Pergunto: quem vai
estar lá para coibir abusos do poder
econômico neste pleito? Pior, nem
sabemos se isso é permitido ou não.
Não deveria poder. Confesso que estou
um pouco receoso com essas coisas.

JB � É uma eleição que serve para
legitimar a inoperância do Executivo?
Gerbase � É um grande imbróglio. A
Câmara dos Vereadores aprovou um
regime de uso para aquela área que não
estava previsto, que era apenas
comercial. Isso gerou imediatamente
um aumento no valor do terreno muito
grande. Isso a Prefeitura não teve a
coragem de vetar solenemente,
jogando a responsabilidade para a
população. Aí tem o movimento dos
interessados no �Sim�, dizendo que a
construtora já teria desistido de fazer

residências. Então, para
quê fazer a consulta. Há

uma clara intenção de
esvaziar o processo,
dizendo que a
consulta não é im-
portante. O que
eles querem é
esvaziar para ver
se passa. Não dá
para embarcar

nessa. Mas
continua

s e n d o
uma

situação eleitoralmente confusa e de
legitimidade questionável, depen-
dendo do que vier a acontecer. Não
sei até que ponto a BM ou o TRE vão
coibir eventuais abusos. A minha parte
é só o audiovisual, mas fiz questão de
alertar o pessoal do Fórum das
Entidades sobre essas coisas. Eleição é
jogo duro, sempre, e pode virar de
três ou quatro dias, dependendo das

ações que são feitas. Uma publicidade
na mídia, vinculada a bons cabos
eleitorais, podem fazer toda a dife-
rença.

JB � Quais os melhores argumentos
para o �Não!�?
Gerbase � Primeiro o aspecto sim-
bólico desta eleição, de que já falei.
Até acho que tem que ser feitas coisas
na beira do Guaiba, mas não da forma
como está sendo encaminhado esse
assunto. Além disso, o Plano Diretor
tem de ser respeitado. Este projeto
rompeu todos os limites nesse aspecto.
Temos de dizer que estamos aqui e
estamos preocupados com o que se
passa na orla, e não vai passar qual-
quer coisa. Outra questão que está
vinculada a essa são os projetos do
Grêmio e do Inter. Estão tentando
fazer venda casada, e isso não dá para
aceitar. Óbvio que a cidade vai ter de
fazer sacrifícios para a Copa, mas tem
de se ter critérios e isso tem de ser
discutido, e não na base do roldão.
As coisas que serão feitas no Pontal
devem ser de acesso público e em
benefício da população.

JB � Também não tem esse simbolismo
de influenciar outras localidades?
Gerbase � Claro, serve de alerta para
outros municípios de que esse tipo de
prática política atinge diretamente os
interesses das populações e ao meio
ambiente. Porto Alegre é pioneira na
questão ambiental e serve de
referência nessa área há bastante
tempo. As outras localidades com
menos tradição nesse sentido ficam
muito mais à mercê dessas manobras.
Precisamos mostrar que é possível
resistir. Comparecer às urnas no dia
da eleição para dizer �Não!� é
importantíssimo para mostrar que a
população tem o direito de decidir que
cidade quer.
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PONTAL DO ESTALEIRO

�...quem vai estar lá para
coibir abusos do poder

econômico neste pleito?
Pior, nem sabemos se isso é

permitido ou não. Não
deveria poder. Confesso

que estou um pouco
receoso com essas coisas�
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NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

Conferência Nacional aprova resoluções
A 11ª Conferência Nacional dos Bancários,

realizada de 17 a 19 de julho, com participação de
640 delegados, em São Paulo, aprovou por
unanimidade três resoluções temáticas para a
Campanha Salarial deste ano. A primeira propõe que
os bancos em processo de fusão ou aquisição se
comprometam formalmente, através de acordos
específicos, com manutenção do emprego e dos
direitos dos trabalhadores.

A segunda, reafirma as diretrizes definidas pela
Jornada Contra a Violência e Por Justiça Social, evento

promovido pelo SindBancários e a Federação dos
Bancários do RS, juntamente com outras 10 entidades
da capital gaúcha. Conforme o documento, a
segurança pública é um dos grandes problemas
enfrentados pela sociedade brasileira e exige uma ação
e reação coletivas. A Jornada teve o objetivo de
contribuir com o debate sobre os elementos que
produzem e reproduzem este grave problema social.

A terceira resolução propõe que a saúde seja
estabelecida como prioridade para a categoria
bancária. O texto também exige o fim do assédio

moral, sexual; das metas abusivas; isonomia de direitos
para trabalhadores afastados por doenças
ocupacionais; pagamento de periculosidade aos
bancários; cobertura dos planos de saúde sem
restrições; aceitação dos atestados médicos e garantia
de emissão de CATs em todos os bancos; e o fim do
fator previdenciário.

Ficou definida ainda a campanha nacional
unificada entre bancos públicos e privados, com
negociações das questões de cada banco sendo
realizadas simultaneamente em mesas específicas.

As reivindicações e estratégias
para a Campanha Salarial 2009
também foram aprovadas durante a
11ª Conferência Nacional dos
Bancários. A pauta prevê um índice
de reajuste de 10%, PLR de três
salários mais R$ 3.850, contratação
de toda remuneração dos
trabalhadores (inclusive a parte
variável, ponto polêmico durante os
debates em plenário). Apesar do voto
contrário da maioria da delegação
gaúcha e seus aliados, o item acabou
referendado pela maioria dos
delegados.  Também integram a pauta
a valorização dos pisos salariais,
combate às metas abusivas e ao
assédio moral, PCS para todos, mais
segurança nas agências e

regulamentação do Sistema
Financeiro Nacional, que incentive o
crédito e reduza os juros.

A proposta de 15,29%, aprovada
pela maioria dos presentes à
Conferência Estadual dos Bancários e
apresentada pelos delegados gaúchos
em nível nacional, entrou na pauta de
discussões. Entretanto, em um
esforço para construir um percentual
que unificasse a categoria em todo o
país, grande parte dos delegados do
RS, juntamente com os bancários da
Fetec Nordeste, Espírito Santo, Santa
Catarina e outros acabou compondo
uma nova alternativa de índice (ICV-
Dieese), mais 10% de aumento
real, também rejeitado pelo plenário.
(Fonte: Sindbancários)

Gaúchos defenderam índice maior
EXCESSO DE TRABALHO

A negociação sobre o excesso
de trabalho na Caixa teve nova
etapa em reunião no dia 27 de julho
com a Superintendência Regional
de Negócios da Caixa da Região
Leste, em Porto Alegre. Mais uma
vez, a pauta centrou os problemas
acarretados pela unificação das
baterias de caixa, processo através
do qual a Caixa procura cumprir o
TAC (Termo de Ajuste de Conduta),
firmado junto ao Ministério Público
Federal. Na oportunidade, compro-
meteu-se a acabar com a tercei-
rização das atividades bancárias das
agências.

Os representantes dos
empregados propuseram a criação
de uma comissão paritária para o
acompanhamento do processo de
unificação, onde verificou-se uma
série de problemas, tais como
excesso de horas-extras e aumento
do volume de trabalho, além das
possibilidades dos empregados. Os
representantes patronais con-
cordaram com a instalação da
comissão, que já tem a primeira

reunião agendada para o dia 11 de
agosto (data de fechamento desta
edição). Representando a Apcef/RS,
estava o vice-presidente, Marcos
Todt, juntamente com outros
líderes do SindBancários, da
Federação dos Bancários do RS e
de sindicatos filiados. A comissão foi
recebida pelo superintendente
Roney Granemann.

Essas reuniões estão sendo
realizadas nas sete Superin-
tendências Regionais da Caixa no
Estado. Já ocorreram reuniões com
as SRs Porto Alegre, Centro Gaúcho
(Santa Maria) e Vale do Sinos (Novo
Hamburgo), Serra (Caxias do Sul).
Estão agendados novos encontros
com as  SRs  Norte Gaúcho (Passo
Fundo) em 14/08 e Extremo Sul
(Pelotas) em 27/08. A Apcef/RS
solicita aos colegas que continuem
repassando informações para que
as cobranças necessárias possam ser
encaminhadas, no intuito de
preservar os direitos dos bancários
da Caixa. (Fonte: SindBancários e
Apcef/RS)

Seguem tratativas com
as SRs nas comissões

Foto: divulgação

Reunião com a Superintendência de Negócios da Caixa da Região Leste

Até o fechamento desta edição
estava prevista para 17 de agosto
a entrega das reivindicações
específicas dos trabalhadores da
Caixa definidas no 25º Congresso
Nacional dos Empregados da Caixa
(Conecef), para a direção da
empresa. Os principais temas da
campanha específica são: novo
Plano de Cargos Comissionados
(PCC), isonomia de direitos entre
novos e antigos empregados,
ampliação dos direitos dos
aposentados, contratação de
novos empregados e melhoria das
condições de trabalho, respeito à
jornada de seis horas e
democratização da gestão.

A expectativa dos emprega-
dos da Caixa no acordo do ano
passado, era de que o PCC já
estivesse definido antes do início da

campanha salarial de 2009,
conforme compromisso assumido
pela empresa. Mas a Caixa não tem
demonstrado disposição de cumprir
o compromisso, por isso é impor-
tante desenvolver uma campanha
específica para o PCC, com
material de divulgação das
propostas dos empregados.

CONTRATAÇÕES � Também
será dada ênfase à luta pela
contratação de novos bancários por
tratar-se de uma questão prioritária
diante do aumento da carga de
trabalho, gerando ampliação da
atuação da Caixa nos programas
sociais do governo federal, e pela
incorporação das atribuições dos
caixas das RetPVs, que sobre-
carrega as agências.  (Fontes:
Contraf/CUT, Feeb, S indBan-
cários)

Pauta específica dos empregados
da Caixa é encaminhada
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SAÚDE

Associação Brasileira de
Qualidade de Vida (ABQV)
realizou uma pesquisa entre as

empresas associadas para saber quais
medidas têm sido tomadas para
prevenir a nova gripe (Influenza A �
H1N1). Suspensão de viagens e
afastamento dos profissionais com
diagnóstico confirmado foram as
principais ações adotadas entre as 75
organizações que participaram do
levantamento.

Desse total,
cerca de 22% cance-
laram viagens a tra-
balho de seus fun-
cionários. Entre as
empresas que regis-
traram casos de pro-
fissionais que tiveram
contato com pessoas
que contraíram a
gripe A (12% do
total), 6% promove-
ram avaliação médica
de seus colabora-
dores e 5% afasta-
ram os funcionários
contaminados pela
doença.

O João de Barro conversou com
Alberto Ogata, médico e presidente da
Associação Brasileira de Qualidade de
Vida (ABQV), para saber o que os
bancos podem fazer, e também como
os bancários podem se proteger, visto
que o trabalho nas instituições fi-
nanceiras é, por natureza, em locais
fechados, com muitos papéis, além do
contato direto com o público.

Gripe A altera rotina
das empresas

�Os bancos devem adotar todas as
medidas preventivas possíveis para evitar
a disseminação da nova gripe. Porém,
de forma que não se crie pânico entre
os funcionários e clientes das agências�,
explica Ogata.

Ele destaca que é importante
observar o período de início dos
sintomas: até dez dias após o retorno
de viagens a localidades (tanto no Brasil
quanto no exterior) com grande
incidência de casos ou contato com

pessoas suspeitas de
terem contraído a
nova gripe.

Quanto à utili-
zação do álcool,
estudos mostram
que o vírus da gripe
comum é inativado
em até 30 segundos
após a higienização
das mãos com álcool
70%. Outros tipos
de vírus também são
vulneráveis ao álcool
quando testados in
vitro.

�Portanto, a
critério da instituição

bancária, pode-se utilizar álcool na
limpeza de equipamentos e áreas de uso
comum. Pode-se, também, disponibilizar
álcool em gel para higienização das
mãos, quando estas não estiverem
visivelmente sujas�, recomenda Ogata.
O médico preparou algumas reco-
mendações válidas tanto para o
ambiente de trabalho quanto para a
residência ou qualquer outro local.

Movimento sindical sugere que
bancos adotem medidas

A Federação dos Bancários do RS
e sindicatos filiados estão cobrando das
instituições financeiras uma preo-
cupação maior quanto à saúde de
bancários e clientes. A Feeb/RS
manifestou, através de correspon-
dências enviadas aos seus sindicatos
filiados e ao Sindicato dos Bancos do
RS, sua preocupação quanto às
medidas preventivas à gripe A (H1N1).
No documento, a Federação salienta
que os bancários estão em situação de
risco iminente devido ao atendimento
à população em locais fechados e à
concentração de pessoas em lugares

inadequados. Nesse sentido, a entidade
cobra políticas de informação, preven-
ção, vigilância e de assistência aos
trabalhadores.

ORIENTAÇÃO PARA OS
SINDICATOS � A Feeb/RS orienta que
os sindicatos procurem as secretarias
municipais de saúde para obter
materiais explicativos sobre a doença,
para distribuí-los nos locais de trabalho.
Os dirigentes sindicais também devem
cobrar dos bancos a disponibilização de
produtos para higienização do
ambiente de trabalho (álcool gel, lenços
de papel e máscaras).

SAIBA MAIS

· Lavar constantemente as mãos com água e sabão;
· Evitar levar as mãos aos olhos, nariz ou boca após o contato com
superfícies. Procure higienizá-las antes;
· Ao tossir ou espirrar, utilize lenços descartáveis (preferencialmente) para
proteger a boca e o nariz;
· Funcionários com quadro gripal devem evitar contato com pessoas muito
vulneráveis a doenças;
· É preciso ainda evitar aglomerações e ambientes fechados. Porém, como
o profissional do setor bancário lida com essas realidades em seu dia-a-dia,
a principal recomendação é manter ao máximo os ambientes ventilados.
Procure deixar portas e janelas abertas para que o ar circule, mesmo nos
dias mais frios;
· Profissionais com suspeita ou confirmação da nova gripe devem, além de
procurar o serviço médico, permanecer em repouso, ter uma alimentação
balanceada e aumentar a ingestão de líquidos. Se possível, pessoas com
suspeita devem permanecer afastadas de suas atividades por pelo menos
sete dias após o início dos sintomas.

São considerados casos suspeitos pessoas que apresentam os seguintes
sintomas:
· Febre alta repentina, superior a 38ºC;
· Tosse acompanhada de dores de cabeça, muscular, nas articulações ou
dificuldade respiratória. Esses sintomas não precisam surgir todos de uma
vez para que o caso seja considerado suspeito.

O uso de máscaras é mais indicado para:
· Pessoas com suspeita de infecção pelo vírus;
· Pessoas que têm contato com pacientes contaminados pela nova gripe;
· Indivíduos com gripe comum, como medida preventiva.

A

Foto: divulgação

Alberto Ogata

O uso de máscaras é indicado para pessoas com suspeita de infecção pelo vírus

Foto: divulgação
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Desde que entrou em funcionamento, em
25 de junho, o contêiner para atendimento
aos pacientes com suspeitas de gripe A (H1N1)
no Hospital Conceição já recebeu 1.989
usuários; destes, 116 foram encaminhados
para coleta de material para exames. A iniciativa
das gerências de Internação e de Pacientes
Externos da instituição teve como objetivo
realizar, na estrutura, com cerca de 20 metros

Hospital Conceição atende em contêiner

Foto: D
ivulgacaoG

H
C

quadrados, instalada no pátio em frente à
Emergência, o acolhimento dos pacientes que
chegam com os sintomas da gripe, evitando,
com isso, o contato entre os possíveis
contaminados e as pessoas com baixa
imunidade em atendimento no hospital. No
local, a equipe de enfermagem atende
diariamente, das 8h às 19h; além disso,
orienta e tira dúvidas sobre a doença.

Atendimento em contêiner busca evitar contato entre pessoas com gripe A e os demais pacientes

Cuidado dobrado com gestantes
Segundo pesquisadores norte-americanos,

grávidas contaminadas com a nova gripe têm
risco muito maior de desenvolverem sintomas
graves e de morrerem, confirmando uma
tendência que preocupa sanitaristas do mundo
todo. Os pesquisadores revelaram que, embora
as grávidas sempre tenham sido mais suscetíveis
aos efeitos mais graves das gripes em geral, o
novo vírus H1N1 está provocando um número
excepcional de vítimas.

As gestantes gaúchas contam com
informações sobre a gripe A (H1N1) pelo

telefone 0800.642.0151. Com ligação gratuita,
o Disque Gestante foi criado pelo governo do
Estado, por meio da Secretaria da Saúde. O
serviço funciona 24 horas e conta com
orientação técnica de obstetras e enfermeiras.
No Estado, existem 55 gestantes com suspeita
de gripe A, e 11 delas estão internadas em UTIs.
Foram confirmados quatro óbitos de grávidas
no Estado até agora.

 Para a população em geral, são fornecidas
informações sobre a doença pelo número 150,
também disponível 24 horas.

Gravidade dos casos da gripe A
e da comum é semelhante

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam
semelhança entre a gravidade dos casos de influenza A (H1N1)
e de gripe comum ou sazonal no Brasil. Dos 1.566 casos
confirmados para a nova influenza A (H1N1) no país entre 25
de abril e 18 de julho deste ano, 14,2% apresentaram dificuldade
respiratória moderada ou grave, além de febre e tosse � sintomas
compatíveis com a definição de síndrome respiratória aguda
grave. No mesmo período, das 528 pessoas com diagnóstico da
gripe sazonal, 17% evoluíram para esse mesmo quadro.

Uso do antiviral � Ainda segundo o Ministério da Saúde, o uso do antiviral fosfato de Oseltamivir
(conhecido como Tamiflu) para todos os casos de gripe pode tornar o novo vírus A (H1N1)
resistente ao medicamento, isto é, diminuir sua eficácia no tratamento da doença. �O número de
países que apresentam resistência ao novo vírus em relação ao Oseltamivir tem aumentado. Além
de Hong Kong, Japão e Dinamarca, o Canadá, especificamente na província de Quebec, registrou
um caso de resistência nesta semana�, explicou um médico do Ministério.

Foto: divulgação
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Diretor da Funcef esclareceu
algumas dúvidas sobre o BUA

PREVIDÊNCIA

Em reunião no dia 15 de julho, na Casa dos
Bancários, mais de uma centena de associados teve a
oportunidade de ouvir o diretor de Benefícios da
Funcef, Carlos Alberto Caser, que veio a Porto Alegre
especialmente para o evento.

Veja os principais pontos abordados:
BENEFÍCIO ÚNICO ANTECIPADO (BUA) � Caser

garantiu que a Funcef estará pagando, até outubro
deste ano, os valores indevidamente descontados
daqueles que se aposentaram a partir de setembro de
2001, optaram pelo saldamento em 2006 e tiveram
descontos retroativos a 2001. Contudo, seria
necessário que o participante renunciasse à ação
judicial relativa ao tema.

Os aposentados e pensionistas alegaram que essa
condição imposta pela Funcef é prejudicial, pois trata
desigualmente os assistidos com direito ao Benefício
Único Antecipado (BUA). Os beneficiados com a
medida administrativa, além de ganharem o valor
proposto pela Funcef, ainda poderão recorrer à Justiça
caso insatisfeitos com o valor pago, enquanto que os
reclamaram na Justiça antes da decisão administrativa
não teriam esse direito, pois estão obrigados a
renunciar a ele. Os associados também levantaram a
existência de erros e a falta de metodologia padrão
para os cálculos.

O diretor Caser assumiu que existem alguns erros,
esperados num universo grande de beneficiários, mas
garantiu que há um esforço intenso por parte da
Funcef para corrigir essas falhas.

ERROS NOS DEMONSTRATIVOS ANUAIS PARA
DECLARAÇÃO DE RENDA � Os participantes também
levantaram questões relativas aos erros nos
demonstrativos anuais para declaração de renda, que,
muitas vezes, os levam a cair na Receita Federal. O
diretor reconheceu os problemas e garantiu que a
Funcef já está trabalhando para diminuí-los, mediante
revisão mensal dos valores lançados. Caser disse que
respeita a opinião dos aposentados e pensionistas, e
que vai avaliar todas as reclamações recebidas. �Como
diretor, não posso ver tudo. Preciso da ajuda das
pessoas para corrigir o que não está certo�, declarou.

o dia 18 de julho foram realizadas
assembleias múltiplas que trataram dos
seguintes pontos de pauta: instruções para

desistências individuais da ação do BUA;
Cronograma para a ação do Efeito Gangorra;
GETAG/CTVA; Renovação do Seguro Jurídico. O
evento reuniu mais de 50 associados e associadas
no Ginásio de Esportes da Apcef/RS, em Porto
Alegre. Compuseram as mesas Amanda Cardoso,
presidenta do Conselho Deliberativo, Sérgio Simon,
diretor de Previdência e Jurídico, Noeli Maria Serra,
diretora de Aposentados e Saúde e Fábio Maia
Barbosa, advogado do Seguro Jurídico.

INSTRUÇÕES PARA DESISTÊNCIAS
INDIVIDUAIS DA AÇÃO DO BUA � Foi deliberado
que a Apcef/RS encaminhará as desistências de
todos que acreditam ter sido contemplados
justamente pela proposta da Funcef referente ao
Benefício Único Antecipado (BUA) e que desejam
receber as diferenças imediatamente. No entanto,
a assessoria do Seguro Jurídico não garante que a
renúncia seja aceita pela Justiça e ressalta que �ainda
não há uma resposta referente à liminar que visa
tornar sem efeito a exigência da Funcef de
renúncia da ação�. A Apcef/RS vai encaminhar as
desistências quinzenalmente, por grupos, a fim de
não prejudicar o andamento do processo para os
demais. Os desistentes devem protocolar a sua
renúncia na sede da entidade, através de uma
declaração e da cópia da carta recebida da Funcef.
Confira as instruções sobre os procedimentos a
serem adotados:

1) Entregar na sede da Apcef/RS (Av. Coronel
Marcos, 851, Bairro Ipanema, Porto Alegre), ou
remeter com cópia para protocolo, declaração
(baixe o documento no site da Apcef/RS)
devidamente assinada e com firma reconhecida por
autenticidade. A assinatura deve ser feita com a
presença do interessado no cartório;

2) Para que a declaração seja aceita, os seus
termos não poderão ser alterados;

3) A declaração deverá estar acompanhada
de cópia legível da correspondência da Funcef, que

Assembleias deliberam sobre ações judiciais e
renovação do Seguro Jurídico

trata das diferenças de BUA administrativamente
reconhecidas;

4) O primeiro grupo foi formado por quem
entregou a declaração e cópia da carta da Funcef
até o dia 10/08/2009. Após, serão organizados
grupos quinzenalmente;

5) Orientações e informações, com Ângela,
pelo telefone (51) 3268-1611 ou pelo e-mail
apcefrs@apcefrs.org.br.

CRONOGRAMA PARA A AÇÃO DO EFEITO
GANGORRA � Referente a Ação Previdenciária
Coletiva de Perdas INSS/Funcef, chamada de
�Efeito Gangorra�, a assembléia aprovou, por
unanimidade, que no mês de agosto a Apcef/RS
irá divulgar a lista de documentos necessários bem
como o calendário de recolhimento dos mesmos.
No período de setembro a novembro, os
participantes serão convocados por ordem
alfabética em grupos de 20 para entrega, análise
e digitalização dos documentos.

A ação do Efeito Gangorra foi uma conquista
dos associados e associadas promovida pela Apcef/
RS por meio do Seguro Jurídico Previdenciário, que
garante a recuperação das perdas decorrentes das
atualizações não concedidas pela Funcef aos seus
participantes no período de 1996 a 2001, bem
como os reflexos futuros decorrentes. A ação
beneficia os associados, aposentados e pensionistas
que integram os planos REG, Replan, REB 2002 e
REG/Replan Saldado.

GETAG/CTVA � Foi autorizada pela plenária a
instauração de medida judicial contra a Funcef com
o objetivo de integrar ao salário de contribuição
parcelas salariais relativas ao GETAG/CTVA, para fins
de previdência complementar.

RENOVAÇÃO DO SEGURO JURÍDICO � Os
participantes aprovaram a renovação do contrato
do Seguro Jurídico por tempo indeterminado, com
a ampliação dos serviços, incluindo ações relacionadas
a plano de saúde e saúde no trabalho. Foram
ainda mantidos o valor de R$ 5 para contribuição,
15% pelos honorários e mútua quitação para
questões anteriores.

A decisão pela contratação
por tempo indeterminado
ocorreu devido ao en-
tendimento dos presentes de
que o Seguro Jurídico é um
serviço que pertence ao
associado, portanto, não é
necessário que esteja vinculado
às diretorias. O contrato
mantém a cláusula de pos-
sibilidade de rescisão, por
qualquer das partes,
respeitando o aviso prévio.
Anualmente serão realizadas
assembleias de prestação de
contas e avaliação de
atendimento.

N

Reunião da Apcef com aposentados na Casa dos Bancários
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Mais de 50 associados estiveram na assembleia
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CULTURA

Nova edição de oficina indaga: o que é teatro?
Apcef/RS promove a partir do dia 14 de
setembro mais uma edição da Oficina de
Iniciação ao Teatro, com o escritor e

diretor teatral, Artur José Pinto. A oficina
ocorrerá todas as segundas-feiras, das 19h30
às 21h30, no Centro Cultural Cia. de Arte (Rua
dos Andradas, 1780 � 5º andar � Centro), em
Porto Alegre.

Buscando responder à indagação �O que é
Teatro?�, a oficina vai abordar noções sobre
espaço cênico, espaço ficcional, funções no
teatro, dramaturgia, arte e relação com outros
gêneros artísticos. Para isso, Artur José Pinto vai
utilizar exercícios de sensibilização, desinibição,
consciência corporal, expressão vocal, jogos
dramáticos e improvisações.

A previsão de término é 30 de novembro,
quando o grupo fará uma apresentação pública
dos principais trabalhos produzidos em aula. O
investimento é de R$ 180 (ou 3x de R$ 60)
para associados da Apcef/RS e R$ 300 (ou 3x
de R$ 100) para não associados. As inscrições
estão abertas através de preenchimento do
formulário no site da Apcef. Informações: Setor
de Eventos (51) 3268.1611 ou pelo e-mail
eventos@apcefrs.com.br.

A

Foto: A
pcef/RS

Alunas da edição de 2008 da oficina de teatro em apresentação de encerramento em dezembro de 2008

ARTES CÊNICAS

A Bota e os Dólares
Eu acabara de perder três mil dólares. E só pensava: três mil

dólares, e agora? Minha próxima viagem foi-se! Adeus! Concluí
que era melhor avaliar a perda em termos emocionais, porque em
termos financeiros ficaria muito caro. E emocionalmente a perda
foi nenhuma, claro, pois minha vida não mudou nada, com aquele
dinheiro ou não.

A coisa toda havia começado quando eu resolvera entesourar
alguns dólares para uma próxima viagem. Como eu guardava o
dinheiro em casa, minha irmã sugeriu que o colocasse dentro de
um par de sapatos e deixasse no armário, junto com os outros. O
ladrão, se entrasse algum, nunca iria se lembrar de procurar ali. E
assim fiz, coloquei tudo dentro de uma bota bem chique e me
esqueci do assunto. Mas eu morava no Rio de Janeiro, e lá não se
usa bota nem no rigor do inverno. Aliás, lá nem tem inverno.

O tempo passou, mudei de apartamento, de estado civil, de
hábitos, de trabalho e de empregada. Mudei de vida, enfim. E um
belo dia, pensando em viajar, me lembrei do dinheiro. Procurei por
tudo, literalmente. Comecei com os sapatos; como não encontrei,
vasculhei todo o armário, depois o quarto e, por fim, o apartamento
inteiro. Não encontrei nada, simplesmente os dólares não estavam
em lugar nenhum. Suponho que tenha me desfeito da famosa bota
por falta de uso, junto com umas roupas antigas, e doei para alguma
pessoa necessitada, que deve ter ficado bem feliz com aquele presente
extra. Comentei sobre o sumiço com minha irmã, a responsável
pelo esconderijo. E ela, perfeita filósofa por conta da experiência de
vida, me disse esta pérola: �Perder dinheiro não é nada. Tem gente
que perde a dignidade�. Nunca esqueci essa lição, e é a mais pura
verdade. Com dignidade não se brinca. Se não sou mulher de pisar
em dinheiro, imagine nos outros.

CRÔNICA

OFICINA DE LITERATURA � Neste mês, o João de Barro publica texto produzido na
Oficina de Literatura da Apcef/RS. O trabalho foi selecionado pelo professor Fabrício
Carpinejar. Leia a crônica na coluna ao lado.

Doris Goettems

Após o sucesso das três primeiras
edições, a oficina de canto �Se acaso
você cantasse...� tem vagas abertas para
uma quarta turma. O início do curso está
previsto para o dia 11 de agosto.

Ministrada pelo ator,  músico e
fonoaudiólogo Ni lo Motta, a nova
edição da oficina irá ocorrer no Centro
Cultural Cia. de Arte (Rua dos Andradas,
1780 � Centro � Porto Alegre), sempre
às terças-feiras, das 19h30 às 22h. A
previsão de encer-
ramento dos encontros
é para 24 de no-
vembro, totalizando 16
aulas.

Nos encontros,
serão utilizados con-
ceitos de técnica
vocal,  estudo de
repertór io, r i tmo e
respiração.

O curso é aberto
a todas as pessoas,
independentemente

MÚSICA

�Se acaso você cantasse...�
 chega a sua 4ª edição

de ter experiência com canto; basta que
se disponham a aprender e busquem
preparação com um profissional.

As inscrições já podem ser feitas pelo
telefone (51) 3268.1611 ou pelo e-mail
eventos@apcefrs.com.br. As vagas são
l imitadas. O valor do curso para
associados(as) da Apcef/RS e
dependentes é de R$ 240, e, para o
públ ico em geral ,  R$ 300, podendo
parcelar em 4 vezes.

 Alunos da 3ª edição apresentaram show surpreendente

Foto: A
pcef/RS



28 de agosto
simboliza a história
de luta da categoria

s bancários marcaram presença na história das
lutas sociais no Brasil desde o início do século
20. Foram pioneiros na mobilização, na

organização de entidades sindicais e nas greves. Essas
lutas costumam ser lembradas no dia 28 de agosto,
quando se comemora o Dia do Bancário.

No dia 28 de agosto de 1951, uma assembleia
histórica no Sindicato dos Bancários, contando com a
presença de 28% da categoria, decidiu ir à greve para
conseguir seus direitos. Em todo o Brasil, a
manipulação da imprensa levou os bancários de volta
ao trabalho, mas a categoria em São Paulo resistiu e,
em consequência, a repressão aumentou. Somente
após 69 dias de paralisação, a categoria conquistou
31% de reajuste. Após o término da paralisação, a
repressão foi ainda mais acentuada, com centenas de
bancários demitidos.

Para Juberlei Bacelo, presidente do SindBancários,
a conjuntura vivida nos últimos anos em nosso país
permitiu uma retomada do processo de mobilização
da categoria, que resultou em diversas conquistas
econômicas. �PLR, aumento real e 13º, cesta-
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Cerca de duzentas pessoas, entre associados, familiares
e amigos participaram da segunda edição do Costelão com
Domingueira, promovido pelo Núcleo de Cultura Gaúcha,
no dia 26 de julho, no Galpão Crioulo da Foto: Apcef/RS.

A partir das 10h, os convidados foram chegando e ao
sol da manhã de domingo foram recebidos com uma
mateada e puderam apreciar a preparação da carne. Os
mais friorentos matearam junto ao fogo de chão que os
acolhia no interior do galpão e os demais pelas
dependências externas da colônia.

A equipe de assadores começou o trabalho às 5h de
domingo, embora as preliminares tenham acontecido desde
a tarde de sábado. Além de degustar as costelas assadas
por seis horas na vala, os participantes aproveitaram as
mesas de pingue-pongue, damas, xadrez e fla-flu. Pela
tarde, todos dançaram ao som de música tradicionalista,
que tomou conta do Galpão Crioulo. �Este é o segundo
Costelão que promovemos e mais uma vez os ingressos se
esgotaram. Apesar do frio intenso do dia, as pessoas
participaram com entusiasmo do evento�, disse Paulo
Cesar Ketzer, diretor de Patrimônio e coordenador do
Núcleo de Cultura Gaúcha. Ketzer também lembra que
todos os envolvidos na organização, empregados da Caixa,
participantes do Núcleo e tradicionalistas, o fazem por amor
ao tradicionalismo.

Costelão com Domingueira reuniu associados
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a l i m e n t a ç ã o
estão entre elas.
Porém, as con-
dições de traba-
lho têm se dete-
riorado com co-
branças de metas
abusivas que leva
a um adoeci-
mento generalizado dos bancários�, afirma. Ele
acrescenta que este dia 28 é um dia de comemoração,
mas também de reflexão. �Precisamos continuar
acreditando que somente a luta coletiva fará avançar
nossos direitos e melhorar as condições de trabalho�,
avalia o sindicalista.

Arnoni Hanke, diretor da Feeb/RS e membro do
Comando Nacional dos Bancários, considera que a
principal conquista dos últimos anos foi a superação
da era FHC nos bancos públicos, o que possibilitou a
reposição da inflação e aumento real nos salários.
Como motivo de comemoração, ele destaca a
Convenção Nacional. �Considero que a principal

CULTURA GAÚCHA

DIA DO BANCÁRIO
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Grevistas gaúchos no movimento histórico de 1951

Duzentas pessoas, entre
associados, familiares e
amigos, participaram da
segunda edição do
Costelão com
Domingueira

comemoração está relacionada à Convenção Nacional
da categoria, que garante tratamento igualitário aos
bancários e bancárias, independentemente do seu
local de trabalho. Essa Convenção se mantém ano a
ano graças à força de mobilização e à organização
dos bancários�, afirma Hanke.

Greve de 1951 � Os movimentos sociais voltavam
a ganhar força no Brasil após o fim da ditadura de
Getúlio Vargas, em 1945, com os bancários na linha
de frente. As principais reivindicações pediam reajuste
de 40%, salário mínimo profissional e adicional por
tempo de serviço. As sucessivas tentativas de
negociação fracassaram.


