
Editorial

�Eu avalio que isto não passa de um engodo, calcado
numa drástica diminuição dos investimentos do governo
estadual em educação, saúde, segurança, etc. Em suma,
diminuição de gastos na área social, que são os serviços
mais necessários que os cidadãos com menos posses
necessitam.�
Carlos Alberto Trasel � JURIR/PO

�É uma manobra política.�
Devanir Camargo � SR Porto Alegre

�Não acredito. É manobra política.�
Diogo Antônio Back de Mattos � Agência Rio Grande

�Pode ser uma manobra política, porque um orçamento
com déficit zero pode ser forçado, artificial e falso.�
Celso Daniele � Aposentado, Porto Alegre

�Acredito nos números apresentados por serem fatos
concretos, todavia o sacrifício frente aos compromissos
essenciais do governo foi enorme e poderá pagar um
preço muito alto perante a sociedade.�
Juarez Machado de Oliveira � GICOP/PO

�É apenas uma manobra política.�
Nei Glades de Francisco � Aposentada, Torres

Renovação visual Você acredita no déficit zero
apresentado pelo governo estadual,

ou isso é apenas uma manobra
política visando as próximas eleições?

Prezados leitores, o jornal João de
Barro não circulou no mês de novembro
por um bom motivo: o desenvolvimento
do novo projeto gráfico. Uma proposta
que não pretende fazer mudanças radicais
em uma publicação que tem plena
aprovação dos associados. Em 50 anos
de história, há uma evolução de padrões
estéticos e de estratégias de comunicação
que contribuem para manter a sua
atualidade.

Como o João de Barro é um veículo
com um compromisso primordial com a
informação relevante para o associado,
ele permite que se avance para uma
linguagem mais leve em termos de
diagramação. Um dos destaques é a
alteração da fonte, ou seja, do tipo de
letra utilizado. Na padronização do estilo,
optamos por um padrão que proporciona
mais leveza nas páginas. Ao mesmo
tempo, o tamanho dos caracteres e suas
novas características facilitam a leitura,
fato que é relevante considerando o perfil
do nosso leitor. O número de colunas
também foi reduzido de 5 para 4 colunas.
Essa proposta apresenta um texto menos
�quebrado� e com um ritmo mais
equilibrado para a leitura.

As vinhetas e recortes fotográficos
também contribuem para
que a publicação
ganhe um

ar mais �arrevistado�, sem perder a
característica de jornal. A alteração mais
marcante está na capa, onde optamos por
uma imagem representativa do momento
da entidade e, ao mesmo tempo,
motivadora da leitura interna do jornal.
A capa, portanto, assume um papel de
convite à leitura, funcionando como uma
porta de entrada para o jornal.

As pautas continuam focadas no
interesse do associado e vão, ao longo
do ano, ampliar a participação do interior
do Estado. Nesse sentido, já incluímos a
coluna Enquete, que vai ouvir a opinião
dos associados sobre algum tema que
esteja em debate no momento.

É fundamental que os leitores possam
participar ativamente desse processo de
mudanças, e para isso temos com
destaque no jornal o �Fale com o João�,
um e-mail aberto para receber sugestões
e críticas. Boa leitura!

CONSELHO EDITORIAL: Almeri Souza, Amanda Cardoso, Andrea Spinelli, Célia Zingler, Marcelo
Marimon, Marcos Todt e Tiago Vasconcellos.  • Coordenação: Fernando Waschburger • Edição:
César Fraga • Redação: Grazieli Gotardo, César Fraga  • Edição de Arte: Luciano Lobelcho/D3 •
Diagramação: Rodrigo Vizzotto/D3 • Arte: Claudete Sieber/D3  • Charge: Santiago • Revisão: Gabriela
Koza • Impressão: Gazeta do Sul • Tiragem: 9000 exemplares • Periodicidade: mensal • Distribuição
gratuita para associados da APCEF.
Os artigos assinados publicados no João de Barro não refletem necessariamente o pensamento da diretoria da APCEF.



Antena

Fim do fator
previdenciário sem

idade mínima
A Central Única dos Trabalhadores

(CUT) pede o fim do fator
previdenciário e rejeita a troca pelo
estabelecimento de idade mínima para
aposentadoria, como já foi ventilado
por setores do governo e do
empresariado. Esta
posição foi defendida em
reunião com o ministro
da Previdência, José
Pimentel, no dia 4, em
Brasília.

A audiência ocorreu
um dia depois da 5ª
Marcha Nacional da
Classe Trabalhadora, que
tem entre suas bandeiras o fim do fator
previdenciário. No encontro, foram
discutidos também mecanismos de
valorização das aposentadorias. �Não é
possível aceitar idade mínima porque
precisamos considerar que no Brasil a
maioria das pessoas começa a trabalhar
ainda adolescente, diferente do que
acontece em outros países�, justificou
a posição da entidade Artur Henrique,
presidente da CUT.

�Imagine que alguém comece a

trabalhar aos 16 anos e, numa situação
incomum, consiga contribuir para a
Previdência sem nenhuma interrupção
até que complete 65 anos de idade.
Serão 49 anos de contribuição. Já seria
um absurdo. Se levarmos em conta a

rotatividade do mer-
cado de trabalho, e que
a maioria não consegue
manter-se empregado
ininterruptamente, é
claro que não podemos
aceitar a proposta de
idade mínima�, com-
pleta.

Projeto do senador
Paulo Paim que extingue o Fator
Previdenciário foi aprovado no Senado
e aguarda votação no plenário da
Câmara. Se aprovado, elimina do
cálculo dos benefícios por tempo de
contribuição a fórmula que tenta
desestimular as aposentadorias,
retornando o critério antigo de
considerar apenas os últimos três anos
de contribuição. Foi aprovado no
Senado e aguarda votação no plenário
da Câmara.

Dois profissionais da comunicação
do SindBancários ficaram entre os
vencedores do XXV Prêmio Direitos
Humanos de Jornalismo, edição 2008.
Augusto Franke Bier, o Bier, conquistou
o segundo lugar na categoria Charge,
com o conjunto intitulado Pedofilia �
Nepotismo � Comida, publicado entre
maio, agosto e outubro no site do
SindBancários. Já o fotógrafo Antonio
Carlos Argemi, o Caco, obteve a
terceira colocação com a série de
imagens feitas durante a agressão da
tropa de choque da BM aos bancários
em greve em frente à sede do Banrisul.
As três fotos inscritas receberam o
nome de �Porto Alegre, 16 de
outubro de 2008�. A cerimônia de
entrega dos prêmios ocorreu no dia
10 de dezembro, no auditório da
Ordem dos Advogados do Brasil, em
Porto Alegre.

Direitos Humanos CI é contestada
na Justiça

Na audiência de conciliação,
ocorrida no último dia 9 de dezembro,
na 17ª Vara do Trabalho de Porto
Alegre, os empregados da Caixa que
atuam no RS obtiveram a confirmação
de que, conforme o termo aditivo
firmado em 30 de outubro deste ano,
na cláusula 45, não serão descontados
os dias parados. A próxima audiência
ocorrerá no dia 26 de fevereiro de 2009.

A decisão se refere à ação civil
pública ingressada pela FEEB/RS e
sindicatos filiados contra a Caixa, para
suspender os efeitos da CI 107 da Caixa
Econômica Federal, distribuída em 31
de outubro. A circular interna, que trata
da compensação das ausências
decorrentes da greve da campanha
salarial deste ano, contraria o acordo
assinado com a empresa.

SUSPENSÃO � O Sindicato dos
Bancários de Curitiba e região conseguiu
liminar suspendendo os efeitos da CI.
No Mato Grosso e  Criciúma (SC), os
sindicatos também obtiveram liminares
suspensivas, enquanto que no Sindicato
dos Bancários de Campinas e Região,
bem como no Pará, até o fechamento
desta edição, eram ainda aguardadas
audiências sobre o tema.

Santiago

Oficinas culturais
da APCEF

CANTO � No dia 9 de dezembro,
integrantes da 1ª e 2ª edições da
Oficina de Canto �Se acaso você
cantasse� recebem diplomas em
coquetel de encerramento. Na foto:
Egon, Andréa, Felipe, Ivone, Gabriela,
Anita, Almeri, Nilo, Mirian e Mariel.

TEATRO � Alunos da Oficina de Teatro
finalizada no dia 1º de dezembro
recebem os aplausos do público em
peça de encerramento
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Volumes imensos de títulos do
Tesouro dos EUA, emitidos como
parte de um esforço para reverter
a desaceleração econômica,
ameaçam impedir o acesso ao
crédito por governos latino-
americanos, que enfrentam
necessidades de financiamento de
uma ordem estimada em US$ 250
bilhões no próximo ano, alertou
um grupo de economistas
proeminentes da região. O risco de
que os tomadores de empréstimo
latino-americanos e de outros
mercados emergentes possam
�ficar de fora� dos mercados de
crédito devido ao déficit fiscal
americano, que pode vir a
ultrapassar US$ 1 trilhão no
próximo ano, não foi muito
enfatizado na luta para salvar a
economia americana. Mas, os
economistas disseram que novos
mecanismos �poderosos e
inovadores� são necessários para
lidar com a ameaça, visando
direcionar dinheiro de volta à região.

Sobrou para
os latinos
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Fusão é sinônimo
de demissão
João Sicsú é diretor de Estudos Macroeconômicos do Ipea, professor-doutor do
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ). É
pesquisador nível 1 do CNPq. Foi professor do Departamento de Economia da
Universidade Federal Fluminense entre 1998 e 2002. Possui artigos publicados
em revistas científicas nacionais e internacionais, além de ser fonte dos principais
jornais brasileiros, como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, O Globo,
CartaCapital, Jornal do Brasil, entre outros. A entrevista a seguir foi concedida
com exclusividade ao João de Barro no último dia 11 de dezembro

Entrevista

João de Barro � O ambiente de cri-
se favorece as fusões?

João Sicsú � As fusões são da
natureza do capitalismo porque elas são
processos que reduzem custos.
Obviamente, o capitalismo pretende,
cada vez mais, ampliar sua taxa de lucro.
A lógica é essa. Para aumentar o lucro,
as empresas diminuem os custos. E a
fusão traz essa possibilidade. Por
exemplo, ao invés de uma empresa
precisar ter dois departamentos de
tecnologia, manterá apenas um. Ou-
tro aspecto que deve ser observado é
que as fusões ocorrem de forma mais
intensa nos momentos de crise, exata-
mente porque é uma forma de as insti-
tuições financeiras buscarem uma de-
fesa diante da redução de lucro. Du-
rante as crises, o ambiente também se
torna especialmente propício às fusões
porque algumas empresas revelam suas
fraquezas. As fortes aproveitam o mo-
mento para realizar bons negócios.

João de Barro � E quais as conse-
qüências para os trabalhadores?

Sicsú � Para os trabalhadores, fusão
é sinônimo de demissão. Quanto a isso,
não resta a menor dúvida. Se há fusão
de departamentos, a conseqüência é a
redução de funcionários e demissões.
Isso ocorre tanto em períodos de
normalidade como em períodos de crise.
Por outro lado, isso também deve ser
avaliado de uma outra forma. Além
dessa face amarga, muitas empresas,
como é o caso das que atuam no setor
financeiro, caso não sejam compradas,
poderiam ir à falência, o que seria pior.
Isso também tem o significado de que
no lugar de alguns perderem seus em-
pregos, muitos poderiam perdê-los. Essa
leitura é muito importante, pois, do
contrário, não seria possível a manuten-
ção de muitos postos de trabalho. Ou
seja, num período de crise, não haver a
fusão pode ser ainda pior para os tra-
balhadores, visto que a taxa de demis-
sões seria muito maior. Mas, é claro, essa
situação é péssima, pois deixa os traba-

lhadores numa situação de escolha
muito ruim.

João de Barro � Mas também tem
o lado de quem fica no emprego. A
sobrecarga de trabalho aumenta.

Sicsú � Não há a menor dúvida.
Como os processos de fusão estão
associados à redução de custos, uma das
formas de se obter o lucro é aumentar
a produtividade do trabalhador. Esse
trabalhador se torna um profissional
mais intenso, mais exigido. Além disso,
ele realiza suas tarefas em uma condi-
ção muito difícil, que é a iminente ame-
aça de desemprego. Sempre é muito
complicado se adaptar às condições
impostas pela instituição para defender
seu emprego, justamente pela
intensidade de trabalho exigida pelo
empregador.

João de Barro � Essa fusão recente
ocorrida entre Unibanco e Itaú se
enquadra nessa descrição apresentada
pelo senhor?

Sicsú � Parece-me que as notícias
que veicularam na imprensa sobre o
ocorrido demonstram que essa fusão se
enquadra perfeitamente na minha
descrição. Uma das instituições que
estava mais forte, o Itaú, percebeu a
oportunidade de realizar para si uma
boa transação, adquirindo a mais fraca,

o Unibanco. O que houve, na verdade,
foi uma compra que vem sendo divulgada
com o rótulo de fusão. Certamente
ocorrerão nessas instituições o quadro de
demissões e o aumento de intensi-
dade de trabalho para os que ficarem.

João de Barro � Como uma fusão
dessa dimensão impacta no cenário
financeiro do país e no mercado?

Sicsú � O que houve foi uma
concentração bancária, que é um
processo que já vem ocorrendo no
Brasil há alguns anos. Pouquíssimas
instituições f inanceiras no país
dominam quase que totalmente o
mercado no que diz respeito à
quantidade de ativos. Entre elas,
felizmente, estão a Caixa e o Banco
do Brasil, o que é algo extremamente
positivo, na medida em que esta
concentração precisa ser compen-
sada por ações públicas. Isso vale para
qualquer mercado. As instituições
financeiras públicas são instrumentos
para não transformar essa
concentração bancária em rea-
l izações que não satisfaçam a
sociedade e os usuários desses
serviços. A concentração é sempre ne-
gativa, principalmente para a clientela.
Daí a importância da existência de gran-
des instituições públicas, operando em
uma lógica inversa, com o foco na sa-
tisfação dos clientes, na geração de
emprego, renda e fomento da econo-
mia. Assim, o Banco do Brasil e a Caixa
têm um papel muito importante neste
momento de crise ao aumentarem sig-
nificativamente sua participação no
mercado, exatamente porque são gran-
des e têm condições de absorver as de-
mandas que não são atendidas pelo
setor privado.

João de Barro � Há quem diga que
a crise econômica pode ser benéfica
para o país. Isso é verdade?

Sicsú � Essa crise não tem nada de
benéfica para o Brasil e para nenhum
país. Ela vai atingir o Brasil, assim como
todas as economias do mundo. A ques-
tão que se coloca é: o que o governo
brasileiro deve fazer para reagir e evi-
tar que esses efeitos sejam muito pro-
fundos. As expectativas no Brasil es-
tão completamente contaminadas. Os
trabalhadores já estão recuando nas
suas decisões de gastos. As instituições
financeiras privadas estão contendo
suas decisões de concessão de crédito.
Empresários estão reduzindo a
velocidade de investimentos já
planejados. Para diminuir esses efeitos,
o governo tem ampliado a liquidez do
sistema financeiro, o que é muito im-
portante, mas não é o suficiente. As
outras medidas têm sido complemen-
tares e importantes, como reduzir o
superávit primário de 2009 de 4,2 para
3,8, assim como manter o aumento do
salário mínimo de 12% nominal para
o próximo ano. O mais importante é
que o governo já sinaliza que vai rea-
gir à crise, e a reação tem de ser com
gastos públicos. No momento em que
o setor privado está se retraindo, o
setor público tem de ampliar sua par-
ticipação na economia. Se isso não
ocorrer, o resultado será uma
desaceleração muito forte do ritmo de
crescimento do país, e, como conse-
qüência, o desemprego. Então, está na
hora do setor público fazer o que a
iniciativa privada não está fazendo.
Quando a situação se normalizar, o
setor público poderá se retrair nova-
mente. Agora é uma questão de ajus-
tar a dose.

 JOÃO SICSÚ

Foto: arquivo pessoal

�Pouquíssimas
instituições

financeiras no país
dominam quase
que totalmente o
mercado no que

diz respeito à
quantidade de

ativos�



Negociação define
critérios de promoção
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Campanha Salarial

Foi divulgada matéria na página da Contraf-
CUT, no último dia 4, informando que a Comissão
Executiva dos Empregados (CEE/Caixa) e a Caixa
chegaram a acordo com relação aos critérios para
distribuição de promoção por merecimento.

Conforme a matéria, 20% dos empregados
não terão direito à promoção, enquanto será
distribuído um delta para 50% e dois deltas para
30% dos empregados.

Manifestamos nossa discordância com
relação ao formato de distribuição pelas seguintes
razões:
1) A proposta atual é baseada no sistema de
ranqueamento, ou seja, os empregados de cada
unidade terão que competir entre si, e apenas os
que tiverem melhor nota terão direito à promoção;
2) Tal proposta determina que, obrigatoriamente,
independentemente do processo de avaliação, 20%
dos empregados não terão direito à promoção (delta
zero);

2.1) Dito de outra forma, se todos os empregados
de determinada unidade forem bem avaliados,
mesmo assim, 20% ficarão sem a promoção;
3) O sistema baseado no ranqueamento não é o
único possível ou existente. Também é pertinente
lembrar que tal sistema está em consonância com
políticas de recursos humanos que buscam
estimular a competição negativa entre os
empregados;

3.1) Nesse sentido, a Caixa, na prática, está indo
na contramão do que consta no MN PO020 � que
versa sobre as diretrizes da política de valorização
dos empregados � que prevê que o ranqueamento e
a competição predatória devem ser evitados;

À Contraf-CUT � Coordenação da CEE/Caixa
REF.: Critérios para promoção por mérito no novo PCS

Acordo restringe 20% dos trabalhadores
A Federação dos Bancários do RS

(FEEB/RS) encaminhou à Contraf-CUT e
Coordenação da CEE/Caixa um ofício
expressando posicionamento crítico refe-
rente ao acordo firmado no dia 4 de
dezembro, em Brasília, entre a Caixa e a
Comissão Executiva dos Empregados, no
que se refere ao processo de avaliação para
promoção por merecimento. A decisão foi
tomada a partir de diálogo com dirigentes
sindicais da Caixa no Rio Grande do Sul e
tendo por base as deliberações já definidas
nos fóruns dos empregados da Caixa
(encontros, delegados e dirigentes sindicais).
Quem representou o estado nas negocia-
ções foi Marcello Carrion, dirigente do
Sindicato dos Bancários de Santa Maria e
conselheiro da APCEF/RS. Na reunião
executiva do SindBancários, ocorrida em 9
de dezembro, a entidade manifestou apoio
à iniciativa da federação.

Entre as razões da contrariedade,
consta que a proposta atual é baseada
num sistema de ranqueamento, provocan-
do entre os empregados uma competição
para avaliar quem tem melhor nota e,
conseqüentemente, direito à promoção.

Também determina que, obrigatoria-
mente, independentemente do processo de
avaliação, 20% dos empregados não terão
direito à promoção (delta zero). Ou seja,
mesmo que todos os empregados sejam bem
avaliados, 20% ficarão sem a promoção.

Assim como a FEEB/RS, o SindBancá-
rios entende que a CEE/Caixa não pode
legitimar tal proposta, que não atende às
reivindicações dos empregados da empresa.

CONTRAPONTO � Na opinião de
Antonio Luiz Fermino, Secretário de
Finanças do Sindicato de Curitiba e coorde-
nador da representação dos empregados
na comissão paritária, estabelecida com a

Caixa, que negociou os critérios das
promoções por merecimento, a
negociação foi positiva! Segundo
Fermino, a Caixa insistia na vinculação dos
critérios ao GPC, focando na temática do
cumprimento de metas. A estratégia dos
trabalhadores foi a de desvinculação dos
critérios de promoção ao estabelecimento
e cumprimento de metas. �Conseguimos
tirar o foco das metas! Em relação ao
ranqueamento, foi uma decisão da
categoria.� lembra o dirigente, referindo-
se à decisão tomada pela maioria da
categoria no CONECEF deste ano. �Em
cada unidade, entre os empregados que
tenham possibilidade de receber as
promoções, 30% receberão 02 (dois)
deltas e 50% receberão 1 (um) delta.
Infelizmente, 20% não receberão a
promoção. Tentamos reduzir a faixa de
delta 0 (zero) de 20% para 10% dos
empregados de cada unidade, mas a
Caixa foi irredutível no estabelecimento
do seu limite.� O coordenador relata
ainda a preocupação em relação aos
empregados que forem avaliados acima
ou dentro da média nacional e que não
tenham sido contemplados com nenhum
delta. �Nossa proposta foi de que a
empresa também conceda promoções
aos empregados não promovidos, porém
avaliados acima ou na média nacional. A
Caixa ficou de estudar a proposta, caso
haja sobra no orçamento proposto.�
Fermino ressalta ainda que a comissão
dos empregados continuará acompa-
nhando a implantação, pela empresa, dos
critérios estabelecidos na negociação com
os trabalhadores.

Leia no box abaixo a íntegra do
documento encaminhado pela FEEB/RS à
Contraf-CUT e Coordenação da CEE/Caixa.

No dia 4 de dezembro
ocorreu, em Brasília, nova rodada
de negociação entre a Caixa
Econômica Federal e a Comissão
Executiva dos Empregados do
banco da Contraf/CUT (CEE Caixa).
No encontro, as partes chegaram
a um acordo sobre o processo de
avaliação para a promoção por
merecimento.

Conforme o que foi acor-
dado, poderão receber pro-
moção por merecimento os em-
pregados de todas as carreiras:
TBNs que pertencem à nova tabe-
la; escriturários que optaram por
permanecer na tabela de 89; os
TBs que permaneceram na tabela
de 98; TBSs, tanto os da nova
quanto da tabela anterior; os
empregados da carreira profissio-
nal; e os auxiliares de serviços
gerais. Serão considerados
promovíveis os trabalhadores
com mais de um ano de Caixa e
que não tenham atingido ainda
o topo da tabela do PCS.

Ficou definido que tanto a
avaliação por merecimento quan-
to a distribuição dos deltas será
feita por unidade, obedecendo à
seguinte divisão: 30% dos
empregados promovíveis de cada
unidade terão concessão de dois
deltas por merecimento; 50%
receberá um delta; e 20% não
receberá promoção por me-
recimento. Essa distribuição percen-
tual será aplicada em cada unidade.

O valor da promoção será
definido por dotação orçamentá-
ria. A CEE/Caixa reivindicou que,
caso haja eventuais sobras de
recursos após a distribuição dos
deltas de acordo com a divisão
definida, a empresa utilize essa
verba para a promoção de mais
empregados, garantindo a utili-
zação de toda a dotação. A Caixa
ficou de estudar a reivindicação
e dará um retorno em breve.

Quanto à avaliação objetiva
para promoção por merecimen-
to, foram definidos os seguintes
critérios:

� Freqüência, valendo nove
pontos � serão computados os
dias de efetivo exercício em 2008,
deduzindo-se proporcionalmente
as faltas e afastamentos de não
efetivo exercício, exceto licença
para tratamento de saúde após
o 15º dia � por exemplo, faltas
injustificadas e algumas licenças,
como Licença Interesse Particular
(LIP) e Licença Acompanha-
mento de Cônjuge (LAC), etc.

� Assinatura eletrônica do
termo de ciência do código de
ética, valendo um ponto.

Os critérios subjetivos foram

4) Há alternativas que, ao invés disso, partem do
pressuposto de que os objetivos da empresa são
alcançados apenas através de um trabalho coletivo
bem feito. Dessa forma, melhora o ambiente de
trabalho, e, conseqüentemente, os objetivos são
atingidos mais facilmente;

4.1) Uma dessas alternativas é o chamado ponto
de corte. Tal sistema parte do pressuposto de que
quem é considerado apto após o processo de
avaliação tem direito à promoção por merecimento.
Dessa maneira, o empregado não é obrigado a
competir para ser melhor que seu colega: todos
podem ter a promoção, desde que bem avaliados;
5) Estudo técnico elaborado por um dos
representantes dos empregados, Gabriel Musso, na
comissão paritária que negociou os critérios para a
promoção demonstrou que, com bem menos de 1%
de crescimento vegetativo da folha de pagamento,
é possível para a Caixa disponibilizar um delta de
merecimento para todos os empregados. O estudo foi
baseado em dados oficiais cedidos pela Caixa e chega
à conclusão análoga a cálculo feito por Carlos Schimidt,
economista, professor da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e assessor do GT PCS Caixa/RS.

Por todos os argumentos listados, entendemos
que a CEE/Caixa não pode legitimar tal proposta. Se a
Caixa insistir em manter a lógica do ranqueamento e
do delta zero, temos que deixar claro que tal proposta
não tem a anuência dos representantes dos
trabalhadores.

Essa é a posição da maioria do Colegiado
Executivo da FEEB/RS, respaldado nas deliberações
dos fóruns de base, dos delegados e dirigentes
sindicais da Caixa no Rio Grande do Sul.

divididos em fixos, que deverão
ser obrigatoriamente utilizados e
variáveis. Os critérios fixos de-
finidos foram �Atendimento ao
cliente� e �Atitude colaborativa no
trabalho�, valendo até dez pontos
cada.

Quanto aos critérios variáveis,
os empregados de cada unidade
deverão escolher, por meio de
voto secreto de todos, dois dentre
os listados a seguir: �Conhe-
cimento do trabalho�, �Disposi-
ção para mudanças�, �Relaciona-
mento interpessoal�, �Capacida-
de de solucionar problemas�,
�Foco no interesse público�,
�Visão sistêmica�, �Capacidade de
negociação� e �Iniciativa e criativi-
dade�. Os dois critérios variáveis
escolhidos também terão pon-
tuação de dez pontos cada.

O método de avaliação será
cruzado, contemplando auto-
avaliação, avaliação entre os
colegas � devendo cada empre-
gado ser avaliado por dez pessoas
que serão escolhidas de forma
aleatória � e avaliação pelo gestor
da unidade. O gestor também
será avaliado pelo mesmo método.

A regra de distribuição de
deltas será a mesma para os
empregados da Caixa cedidos
para outras empresas e órgãos
governamentais, bem como para
os dirigentes sindicais liberados,
sem privilégios nem desvantagens.
A responsabilidade pela avaliação
e distribuição dos deltas caberá às
empresas, órgãos ou entidades
sindicais, conforme o caso.

A  Ca ixa  deve rá  d i vu lga r
o s  c r i t é r i o s  a t é  o  i n í c i o  de
j ane i r o  pa r a  conhec imen to
dos empregados.  O processo
de aval iação será apl icado no
pr imeiro tr imestre de 2009 e
a s  p romoçõe s  s e r ão  r e t roa-
tivas a 1º de janeiro.

Para P l ín io  Pavão,  repre-
s en tan te  da  CEE/Ca i xa  na
Contraf-CUT, a def in ição dos
cr i tér ios conclu i  um processo
de  negoc i a ção  oco r r i da  no
pr ime i ro  semest re  des te  ano
na mesa permanente do novo
PCS .  �É  o  r e sga te  de  uma
conqu i s t a  impo r t an t í s s ima
para os  t rabalhadores,  que é
poder progredir  na carreira a
pa r t i r  de  s eu s  mé r i t o s� ,
ava l i a .  E l e r e s sa l t a  que  é
impo r t an te  l embra r  que  o
processo ainda não se encer-
rou. A comissão que negociou
os critérios será mantida para
acompanha r  e  ava l i a r  a  im-
plementação do acordo,  pro-
pondo  mod i f i c a çõe s  e  me-
lhor ias .
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Democratização em debate
Entidades se reuniram em Brasília, na Câmara Federal, para cobrar do governo a
realização urgente de Conferência Nacional de Comunicação em 2009

Em Pauta

Promover uma grande discussão
sobre democratização da comunicação
no país e colaborar para a elaboração
de políticas públicas para o setor. Este é
o objetivo do movimento Pró-
Conferência Nacional de Comunicação,
que desde 2006 reúne cerca de 29
entidades, entre sindicatos, associações
e sociedade civil, na busca por um
grande debate nacional sobre o tema.
Ao longo deste ano, foram realizados
encontros preparatórios em diversos
estados, além da articulação do apoio
dos Poderes Executivo e Legislativo.

O último evento preparatório
aconteceu no dia 2 de dezembro, em
Brasília, quando cerca de 300 pessoas
de 66 entidades lotaram um dos
plenários de comissões da Câmara dos
Deputados para o Encontro Prepa-
ratório da Conferência Nacional de
Comunicação. Em coro uníssono, os
participantes cobraram do governo
federal a convocação urgente da
conferência para sua realização em
2009. �Com este evento, atingimos um
patamar superior na sociedade
brasileira, com a sintonia de todos os
setores sobre o que será a conferência�,

afirma o jornalista Celso Schröder,
coordenador-geral do Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação/
FNDC, uma das entidades que busca a
realização da conferência, e integrante
da Comissão Pró-Conferência.

Os participantes cobraram do
governo, além da convocação urgente
da conferência, a instalação de um
Grupo de Trabalho, com a participação
de movimentos sociais, entidades da
sociedade civil, empresários e poder
público. O GT seria responsável pela
definição do formato, metodologia,
temário e organização do processo.

Schröder destaca também a
necessidade de enfrentar o medo de
debater a comunicação no país. Para
ele, �é preciso vencer a inércia de que
qualquer debate sobre comunicação é
censura. As regras são necessárias e
devem ser fruto da vontade de todos,
transformando-se em políticas
públicas�.

DEFORMAÇÕES � O jornalista
afirma que o Brasil tem algumas
deformações na comunicação oriundas
do não-debate, e, por isso, defende
temas amplos. �As discussões serão em

torno de três pontos-chave: os meios
de comunicação (rádio, TV, jornal,
internet); os sistemas de comunicação:
público, estatal e privado; e a produção
de conteúdo, ou seja, a cadeia
produtiva. Tudo isso permeado pelo
princípio de que todos têm direito à
informação�, explica.

 Quanto ao papel do Rio Grande
do Sul, Schröder lembra que, por sua
história de lutas pela democracia, o
Estado é um laboratório sobre o que será
o embate nacional. �Temos que fazer

um esforço para, nas conferências
regionais, produzirmos boas idéias e
conceitos, buscando ao máximo escapar
do denuncismo�, ressalta.

A proposta é que a conferência se
realize nos dias 3, 4 e 5 de novembro
de 2009, em Brasília. Ao longo do ano
de 2009, acontecerão etapas regionais
nos estados e municípios com caráter
deliberativo e para a eleição de
delegados, debate e aprovação de
propostas à Conferência Nacional.
Informações:www.proconferencia.com.br

A crise das montadoras, embutida
na crise internacional, aponta para o fim
de um modelo de sociedade de
consumo, o americano, já há tempos
criticado pelos defensores do chamado
consumo sustentável. No meio disso
tudo, a gigante símbolo desse consumo
predatório, a General Motors Company,
ou simplesmente GM, agoniza,
ameaçando levar a maior economia do
mundo de arrasto, caso não receba 14
bilhões dos cofres públicos americanos.
Tudo isso, na esteira de escolhas
equivocadas e da dificuldade de
entender as novas necessidades do
mundo e dos novos consumidores de
automóveis.

General Motors, Ford e Chrysler, as
três gigantes do setor automotivo dos
Estados Unidos empregam, juntas, 240
mil trabalhadores diretamente. Se
considerados os empregos indiretos,
chega a 2,2 milhões de empregos e US$
65 bilhões anuais em salários. A
indústria automotiva americana

sustenta ser responsável por 10% dos
empregos norte-americanos, se levada
em conta toda a cadeia que envolve o
negócio.

Robert Lutz, que já foi executivo
das três grandes de Detroit e hoje é vice-
presidente de produtos da GM, afirmou
a jornalistas que a teoria do
aquecimento global �não passava de
um monte de m*...�. No seu blog,
ridicularizava as políticas favoráveis aos
veículos de menor porte e consumo,
fazendo analogias estapafúrdias. �É
como enfrentar a obesidade obrigando
fabricantes de roupa a vender
tamanhos menores�, escreveu. Também
nunca poupou a concorrência, como,
por exemplo, o carro híbrido da Toyota,
o Prius, que foi taxado de apenas
marketing para relações públicas e uma
�curiosidade interessante�. As escolhas
da GM, nas últimas décadas, se deram
na contramão do bom senso no que
se refere às questões ambientais. A
fábrica, ao invés de voltar seu olhar

para as possibilidades de mercado
dentro da nova ótica que se impunha
ao mundo, preferiu investir milhões no
lobby contra a economia de
combustíveis e contra a anuência
norte-americana ao Tratado de Kyoto.

O jornalista José Luiz Costa, de
CartaCapital, definiu muito bem a
situação: �É como se o capitalismo
estadunidense acreditasse ter
derrotado não apenas o socialismo
soviético, mas também a meteorologia,
a geologia, a física e a matemática�.
Era como se modelo de consumo dos
EUA, da década de 90, servisse para
todo o planeta, enquanto nem mesmo
se tornasse sustentável para o próprio
país, já no início do século 21. Assim, a
sociedade do desperdício e do crédito
ao consumidor chegou ao seu limite.

Com a alta dos combustíveis e o
estouro da bolha hipotecária, mesmo
quem tem mais dinheiro do que
consciência ambiental nos EUA passa
a adotar hábitos menos perdulários. A

necessidade é a mãe da invenção. E,
por aí passa o crepúsculo da era dos
carrões, que por muito tempo foram
o símbolo de uma nação e de um estilo
de vida.

Assim como em 1929, quem foi
convocado a pagar a conta, mais uma
vez, foram os trabalhadores. Também
são eles os �vilões�, pelo menos para
os especialistas e comentaristas da crise
nas principais mídias dos EUA. Eles
consideram os padrões assistencialistas
conquistados pelos trabalhadores de
Detroit como parte do problema e
fazem campanha para convencer a
sociedade de que não haveria
problemas com a GM, Ford e Chrysler
caso a principal organização sindical
dos EUA, a UAW (United Auto
Workers), não existisse. Uma maneira
de empurrar para debaixo do tapete
as muitas apostas erradas dessas
montadoras, cujos produtos ficaram
em descompasso com as necessidades
das pessoas do novo século.

GM: o fim de uma era
Ambiente

Comunicação

Foto: Jorge C
am
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José Pauletti, Celso Schröder, Luiza Erundina, Marcelo Hobaika e Paulo Camargo



Mantido método de custeio do REG/Replan
não-saldado com aumento da contribuição

Em reunião com a área técnica da
Funcef no início de dezembro, a Caixa
decidiu manter o método de custeio do
REG/Replan não-saldado, o que
resultará em aumento na contribuição
dos participantes desse plano de
benefícios. Na ocasião, os represen-
tantes da Caixa afirmaram que o
aumento nas contribuições começará a
ser aplicado a partir de janeiro de 2009,
mas não de forma retroativa.

A posição da Caixa em manter o
método de custeio do REG/Replan não-
saldado tem o objetivo de impor a
alteração na contribuição dos atuais
13,92% para 34,26% na última faixa.
Atualmente, as contribuições para o
REG/Replan estão definidas da seguinte
forma: 3% para a parcela da
remuneração até a metade do teto do
INSS, 5% para a parcela correspondente
à metade do teto do INSS até o teto, e,
para a parcela do salário de contribuição
acima do teto, a taxa praticada é de
13,92%. A Caixa contribui com 7,86%
sobre o salário de contribuição. Esses
percentuais poderão mudar no
momento em que a Funcef concluir a
apuração da massa efetiva de
participantes saída da terceira etapa

de saldamento.
As entidades representativas dos

associados consideram injustificável o
aumento nas contribuições do REG/
Replan não-saldado, pois o plano é
superavitário e vem funcionando de
forma equilibrada, conforme determina
a legislação em vigor. Como alternativa
à posição assumida oficialmente pela
Caixa, as entidades e os representantes
eleitos para a diretoria e para os
conselhos da Funcef defendem a
mudança do método de custeio do
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Previdência

Somando-se às iniciativas da Anapar
e da Apcef, que decidiram questionar
judicialmente a resolução nº 26 da
CGPC, no dia 12 de dezembro, em
Brasília (DF), a Fenae faz a entrega para
a Associação Nacional dos Participantes
de Fundos de Pensão (Anapar) de
abaixo-assinados reivindicando a
imediata revogação de medida que
permite devolução do superávit dos
fundos de pensão para as
patrocinadoras. O documento conta
com mais de seis mil assinaturas de
empregados da Caixa Econômica
Federal que são contra a devolução de
parte do superávit das entidades
fechadas de previdência complementar
para as patrocinadoras.

As assinaturas de bancários da
Caixa se somarão àquelas colhidas junto
a trabalhadores de outras categorias. No
somatório geral, o volume de adesões
no Brasil inteiro ultrapassa a marca de

100 mil. Esses abaixo-assinados serão
encaminhados pela Anapar para os
Ministérios da Fazenda, Planejamento,
Gestão e Orçamento, e Previdência e
Assistência Social, além da Secretaria de
Previdência Complementar (SPC). A
reivindicação é pela imediata revogação
da resolução 26 do Conselho de Gestão
de Previdência Complementar (CGPC),
que permite a devolução de parte do
superávit dos fundos de pensão para
as patrocinadoras.

O documento deixa claro que a
medida do CGPC é um atentado contra
o patrimônio de milhões de
trabalhadores que, durante toda a sua
vida, pouparam parte do seu salário
para construir uma aposentadoria mais
digna. O texto afirma ainda que �as
reservas dos planos de previdência têm
como objetivo garantir o pagamento
de benefícios para os seus
participantes�.

Fenae entrega abaixo-assinado
contra resolução 26 do CGPC

REG/Replan de Crédito Unitário
Projetado, conhecido como PUC, para
Idade de Entrada (IEN).

O método de Idade de Entrada foi
sugerido pelo relatório do GT Novo
Plano em 2003, de modo a estabilizar
o custeio para os associados que
decidiram permanecer no REG/Replan
não-saldado: em torno de 4.500 ativos
e de 3 mil assistidos. Nesse método, as
taxas de custeio permanecem estáveis
durante um tempo bastante longo, o
que o leva a ter um custo mais nivelado.

Já o método PUC tem como
característica o custeio crescente,
podendo ser amenizado no caso de
novas entradas de associados, mas isso
não acontece desde 1998 no REG/
Replan, devido à introdução do REB para
as novas contratações. Essa situação leva
à necessidade de mudança no método
de custeio, como propõe a representação
dos empregados.

A posição da Caixa em relação ao
método de custeio do REG/Replan não-
saldado é repudiada pelas entidades
representativas dos associados e pelos
representantes eleitos para a diretoria e
para os conselhos da Funcef, pois fere o
princípio democrático que tem pautado
as relações sociais no âmbito da fundação.

A alteração no percentual do REG/
Replan não-saldado, conforme propõe
a representação dos empregados, já foi
aprovada na reunião do Conselho
Diretor da Caixa, em 8 de julho. Essa
mesma alteração foi autorizada pelo
Ministério da Fazenda, de acordo com o
ofício 614/08 de 21 de outubro, e agora
depende de aprovação no Conselho
Deliberativo da Funcef, com reunião
marcada para o dia 17 de dezembro
(data de fechamento desta edição).

Para representantes dos empregados, medida fere o princípio democrático que pauta as relações sociais no âmbito da Funcef

Seguridade Social e Previdência

Nos dias 10 e 11 de dezembro, ocorreu o curso sobre Seguridade Social e
Previdência Complementar, com o advogado do seguro jurídico, Fábio Barbosa
(foto). O evento foi oferecido pela APCEF e contou com a parceria da FEEB/RS,
cuja sede foi o local das aulas. Participou das palestras � que ocorreram nas
noites de quarta e quinta dessa semana, 10 e 11 de dezembro � um grupo de 20
bancários da Caixa, Banrisul e Itaú interessado em adquirir conhecimento sobre
previdência. O curso dividiu-se em quatro módulos, que abordaram temas como
seguridade social, direitos humanos, previdência pública e complementar, e Funcef.
Ao final das sessões, abriram-se espaços para debates e esclarecimentos. Dentre
os assuntos tratados, foi levantada a importância de levar as palestras para o
interior do Estado, pois trata-se de um evento flexível, com baixo custo
operacional. Segundo a avaliação de Fábio Barbosa, a riqueza dos debates
demonstrou que o curso foi bastante produtivo.

Foto: A
PC

EF/RS

Ilustração: C
laudete Sieber
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Seminário debateu melhorias
na gestão e atendimento

Saúde

O seminário �Saúde Caixa: Desa-
fios�, organizado pelo GT Saúde Cai-
xa, da APCEF/RS, reuniu, no dia 5 de
dezembro, no auditório do Sindicato
dos Bancários, dezenas de delegados
sindicais de todo o Estado, que elabo-
raram propostas para a melhoria do sis-
tema de saúde.

Orency Francisco da Silva, da Ge-
rência Nacional de Saúde e Ambiência
Corporativa � GESAD, apresentou aos
convidados as políticas da Caixa em
Gestão da Saúde, tendo como meta a
busca da Saúde Integral; explicou a es-
trutura hoje vigente na Caixa: Vice-
Presidência de Pessoal, Superintendên-
cia Nacional e Gerência Nacional, esta
última assessorada pelos Conselho de
Usuários (CONTRAF) e Conselho Con-
sultivo (CONTEC) e as GIPES �15 Filiais
em 13 Estados. Informou, também,
que o Programa de Assistência Médica
Supletiva (SAÚDE CAIXA) é o 5º maior
plano de saúde do país, na modalidade
de autogestão, e é regido por Acordo
Coletivo de Trabalho, instituído e pa-
trocinado pela Caixa, com abrangência
Nacional; registrado na Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS), à dis-
posição dos empregados, aposentados,
pensionistas e respectivos d ependentes,
submetidos às mesmas regras de utili-
zação e contribuição; o programa tem

limite orçamentário previsto

e a manutenção da sua viabilidade
financeira é desafio sempre presente.
COMPOSIÇÃO � A maioria dos em-
pregados está vinculada ao SAÚDE
CAIXA, mas  4.017 mantém-se vincu-
lado ao PAMS por força de decisões ju-
diciais definitivas e provisórias. Deste to-
tal 2.742 beneficiários encontram-se na
GIPES/PO. Do universo de beneficiários
(235.028), 54,63% são titulares;
39,96% dependentes diretos; 3,27%
dependentes indiretos e 2,14% depen-
dentes restritos. A oscilação de
credenciamento/descredenciamento é
pequena, sendo mínima na GIPES/PO,
o que desmente a afirmação de que
�muitas médicos e clínicas estariam
descredenciando-se do plano da Caixa�.
O custeio do programa inclui as despesas
com assistência à saúde e, também, a
formação de reserva para atender eventuais
riscos operacionais do Programa %).
EVENTO � Participaram da mesa
(foto), Amanda Cardoso, diretora de
Aposentados APCEF/RS e membro do
GT SAÚDECAIXA/APCEF/RS, Renato
Jardim, Gerente da GIPES/RS, Orency
Francisco da Silva, gerente nacional da
GESAD; Amaro Silva de Souza, diretor
de Saúde da FEEB/RS; Nara Maria
Almeida, representante da AGEA e
membro do GT SAÚDECAIXA/APCEF/
RS; Neivaldo Florisberto Della Giustina
Carvalho, presidente da AGECEF/RS.

A média de vida do brasileiro  a
cada ano aumenta como reflexo das
melhorias nas condições de vida da
população. Dados do IBGE
divulgados recentemente mostram
que a expectativa de vida do
brasileiro é de 72,7 anos. Em 1940,
era de 45,5 anos. O instituto projeta
que este número continuará
crescendo até 81,29 anos em 2050.

Mas como estamos olhando para
nossa velhice? Este foi um dos
questionamentos feitos pelo Dr.
Carlos Eduardo Accioly Durgante,
especialista em Geriatria e
Gerontologia, em palestra proferida
no dia 17 de dezembro, na reunião
dos aposentados e pensionistas na
Sede A, em Porto Alegre.

Viver mais significa aprender a
conviver com as transformações no
corpo, nos sentimentos, na
sexualidade, na rotina, na forma de
ver o mundo. O novo desafio da

humanidade é estar satisfeita com
essas alterações e atingir o que os
médicos chamam de �longevidade
funcional�. Durgante explicou que
o conceito de saúde, atualmente,
não é a ausência de uma doença, já
que a maioria das pessoas acima dos
50 ou 60 anos convive com algum
distúrbio. �A pessoa é doente
quando, apesar da enfermidade,
não consegue ter satisfação e bem
estar, convivendo com suas
limitações�, fala Durgante. Ele
acredita que o ser humano deve ser
pensado na sua integralidade,
somando cuidados físicos, psico-
emocionais e espirituais.

�Pesquisas mostram que
pessoas que se preocupam
essencialmente com aspectos
físicos e financeiros não chegam à
velhice com uma boa qualidade de
vida e isentos de doenças. A
questão emocional, a qualidade

nos relacionamentos e
a espiritualidade bem
praticada são com-
provadamente efi-
cazes�, disse o mé-
dico. Ter qualidade de
vida, para ele, é
conseguir equilibrar
esses aspectos de
forma que todos
tenham importância e
significado na vida da
pessoa.

Viver mais com qualidade

Propostas do Seminário
· O GT SAÚDE APCEF/RS deverá efetuar estudo comparado

com outros planos no que diz respeito ao credenciamento,
custeio, gestão e estrutura.

· GT deverá analisar e apresentar os prós/contras da existência de
estrutura própria de gestão do Plano, fora da Caixa;
· Realização de Seminário Anual para prestação de contas;
· Organização de reuniões anuais no interior, de forma regional, com
representantes da Caixa e do Conselho de Usuário/Conselho Consultivo.
· GT APCEF/RS deve avaliar formas de implantação de ginástica laboral;
· Reivindicar à Caixa o aperfeiçoamento da estrutura de recursos humanos
destinada às GIPES.

O Programa de Assistência Médica
Supletiva (SAÚDE CAIXA) é o 5º maior
plano de saúde do país, na modalidade
de autogestão, e é regido por Acordo
Coletivo de Trabalho, instituído e
patrocinado pela Caixa, com
abrangência nacional.

Perfil do SAÚDE CAIXA hoje

Foto: com
unicação da A

PC
EF/RS

Evento reuniu dezenas de delegados no dia 5 de dezembro

Em outubro deste ano eram
22.542 credenciados e 235.028
beneficiários em todo o Brasil, sendo a
maior concentração de titulares na
faixa etária dos 40 aos 49 anos; a
maioria (52,77%)  dos beneficiários é
de mulheres e 47,23% de homens.
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Durgante proferiu palestra na Sede A, da APCEF
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Cultura

Trabalhando com números e com amor às letras
Em cerimônia no dia 27 de

novembro, na Casa dos Bancários, 17
alunos da Oficina de Criação Literária
realizada em uma parceria da APCEF/
RS e SindBancários receberam seus
diplomas depois de oito meses de estudo
do romance histórico e a edição do livro
Banco não dá Bom Dia � SindBancários:
75 anos de lutas.

O projeto da oficina nasceu dentro
da APCEF/RS, que também buscou o
patrocínio da Caixa Econômica Federal.
A parceria com o SindBancários foi uma
forma de expandir o estímulo à cultura
já realizado pela APCEF/RS por meio da
participação em concursos literários
nacionais e oficinas ocorridas dentro da
entidade.

Para a Diretora Cultural, Almeri
Espíndola de Souza, esta foi mais uma
experiência que teve êxito. �A idéia foi
fomentar o interesse pela leitura e pela
escrita. E deu tão certo que pretendemos
continuar o projeto no próximo ano
com novas turmas, além de interiorizá-
lo. As cidades que tiverem interesse
podem nos procurar�, afirma Almeri.

Alcy Cheuiche, professor e escritor
que comandou o trabalho, com a
experiência de já ter escrito 17 livros
por meio de oficinas, conta que o
objetivo do projeto é despertar na
pessoa que tem vontade de escrever
onde está a arte. �A oficina não ensina,
ela desperta o indivíduo para escrever
por meio de uma equipe homogênea
que quer trabalhar junto. Os alunos
escrevem o tempo todo e tudo é lido
para os colegas. Isso faz com que sintam

que estão crescendo juntos�, explica o
autor. Foram oito meses de aulas
semanais, pesquisas dentro e fora da sala
de aula, sendo que 11 dos 17 alunos são
sócios da APCEF/RS.

Para a sócia da APCEF/RS, Ana
Helena Diniz Soares Rilho, participar da
oficina foi uma experiência muito rica.
�Eu parti do zero tanto na escrita como
na leitura e evoluí muito. Hoje estou
relendo alguns livros e o olhar é outro,
como se eu nunca tivesse lido antes.
Agora eu saboreio a leitura�, conta a
bancária. Ana destacou ainda o
talento do professor Cheuiche no
comando do grupo e o aprendizado
gerado pelas diferentes gerações dos
alunos, com idades entre 18 e 70
anos.

Conheça os formandos da
oficina: Almeri Espíndola de Souza,
Ana Guimaraens, Ana Helena Diniz
Soares Rilho, Carmem Borja, Célia

Lançado no dia 10 de novembro, durante a 54º Feira do Livro de
Porto Alegre, a obra Banco não dá Bom Dia � SindBancários: 75 anos
de lutas é um romance que resgata a trajetória de 75 anos de fundação
do Sindicato dos Bancários inserida no contexto histórico do Estado, do
Brasil e até da América Latina, com o exílio de bancários em 1964. Os
autores trabalharam a luta da categoria a partir da quebra do Banco
Pelotense, em 1931; na época, o quarto maior banco do Brasil. Fazem
parte do livro personagens reais que foram entrevistados pelos alunos
da oficina, como Olívio Dutra, Fabrício Moraes e Ana Miragem. Os
leitores também acompanham a história da família Laranjeiras Ramiro,
um casal de bancários e dois filhos fictícios, que percorrem todo o livro
em três gerações até
os dias de hoje. O livro
pode ser encontrado
na Martins Livreiro,
em Porto Alegre. Uma
nova edição está
sendo providenciada
devido à procura, e os
interessados do In-
terior podem entrar
em contato com a
APCEF/RS.

Livro recria 75 anos dos bancários
por meio de romance histórico
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Z ingler, Eloá Gehlen,
Gabriel Bolzan Motta,
Gilmar Delvan, Gui-
lherme Villa Verde,
Milton Simas, Moisés
Lima, Ramon Franco,
Rosa Ubal, Rosane
Martins, Valéria Bassols,
Vilma Norma Loner,
Vilmar Holz.

O chamamé �Estância do Sossego�, de Elzo
Juarez de Souza (Ag. Sapiranga) e interpretação
de Nilo Motta (Ag. São João), representantes da
APCEF/RS, ficou entre as 12 músicas finalistas do
Festival de Música da Fenae 2008, que aconteceu
nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, no Teatro dos
Bancários, em Maceió, Alagoas. Participaram do
Festival representantes de 22 APCEFs de todo o
país. Diversos estilos passaram pelo palco do
Música Fenae, do pop rock à MPB, incluindo
marchinhas, música regional, ciranda e forró.

Motta participou pela primeira vez
do festival e destacou a qualidade dos
músicos e a organização do evento.
�Desde a etapa regional aqui no
Estado, estávamos concorrendo com
músicos muitos bons. E lá, a qualidade
era altíssima, com gente que já está

Estância do Sossego foi finalista
do Fenae 2008

Música

na estrada. O que eu trago de lá é experiência e
conhecimento�, afirmou. Juarez, autor da
música, de Sapiranga, também foi estreante no
festival e diz ter sido uma �emoção indescritível�
ganhar a etapa regional e ficar entre os finalistas
em Maceió. Os dois músicos já planejam
participar do próximo festival, que acontece
daqui a dois anos. Veja como foi o festival na
internet, no site da Fenae: www.fenae.org.br/
musicafenae2008.

VENCEDORES � A música �Impressões
Amazônicas�, de Ademilson Ribeiro Santos,
representante da APCEF/AP, conquistou os
prêmios de melhor música, melhor interpretação
e melhor arranjo. A segunda melhor canção,
eleita pelos jurados, foi �João Mamulengo�, de
Dimas Deptulski e Efrahim Maia, representantes
da APCEF/ES.Nilo Motta e Elzo Souza recebem o prêmio
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Formandos da Oficina de Criação Literária

Escritor Alcy Cheuiche




