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Charge

Editorial
Te m p o s d i f í c e i s a s s o m b r a m
o Brasil. Não bastassem a
aprovação, em julho passado,
no Congresso Nacional, do
desmonte trabalhista proposto
por Michel Temer, e a iminência
de uma Reforma Previdenciária
- tão ou mais nociva para o(a)
trabalhador(a) quanto a primeira -,
o povo brasileiro está vivenciando
mais um grande golpe. Com
as mais escusas justificativas,
o Governo Federal já iniciou
um processo de sucateamento
de bens, serviços e empresas
públicas, muito parecido com o
que ocorreu durante o governo
de Fernando Henrique Cardoso,
nos anos 90. E, no meio desse
verdadeiro genocídio, está a
nossa tão prezada Caixa.
Po r e s s a r a z ã o , a A P C E F
decidiu fazer esta edição especial
do JB, a fim de promover uma
reflexão aprofundada sobre esta
conjuntura desastrosa. Para isso,
realizamos entrevistas exclusivas
com convidados(as) que nos
ajudam a compreender de onde
viemos, onde estamos e para
onde queremos ir.
Na página 3, o professor de
Sociologia da UFRGS, Antonio
David Cattani nos explica como
os(as) milionários(as) influenciam,
de forma predatória, a política, a
economia e a sociedade brasileira.
Já nas páginas 4 e 5, contamos
com a palavra do senador Paulo
Paim (PT-RS), que disserta sobre
as manobras do Governo Temer
e sua base aliada para se manter
no poder às custas do suor e do
sangue da classe trabalhadora.

E, mais especificamente sobre
a política de desmonte que
está sendo implementada na
Caixa, veja a opinião de quem
conhece a empresa com muita
propriedade: os associados
aposentados José Carlos
Friedrich e Arlete Saldanha
(páginas 10 e 11), e o presidente
da APCEF/RS, Marcello Carrión
(contracapa).
Mas, mais do que reflexão, o
momento requer ação. E, com a
autoridade de quem, em 64 anos
de existência, nunca fugiu à luta,
a APCEF gaúcha volta a arregaçar
as mangas, lançando duas
campanhas muito pertinentes
para esta conjuntura: a segunda
fase da campanha Caixa 100%
Pública e uma nova campanha
de associação.
A segunda etapa do movimento
lançado em 2015 dará toda a
contribuição necessária para que
os(as) bancários(as) unifiquem
forças para defender a Caixa. Já
a nova campanha de associação
visa fortalecer a APCEF em suas
mais variadas áreas de atuação:
patrimônio, cultura, esporte,
l a z e r, l u t a e m d e f e s a d o s ( a s )
trabalhadores(as), serviços, etc.
Assim, cada associado(a), de
acordo com as suas preferências,
poderá contribuir com o
fortalecimento da entidade e,
consequentemente, com a luta
em defesa do banco público,
da maneira que melhor se
e n q u a d r a r. S a i b a m a i s s o b r e a s
campanhas, nas páginas centrais,
e junte-se a nós! Uma ótima
leitura e até a próxima edição!
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ENTREVISTA: Antonio David Cattani, Professor de Sociologia

Reforma Trabalhista: “A equação é simples:
muitos perderão, poucos serão beneficiados”
Professor titular de Sociologia da UFRGS, Antonio David Cattani explica como os(as) milionários(as) influenciam,
de forma predatória, a política, a economia e a sociedade brasileira
Arquivo Pessoal

Reprodução

bilhões, também grande parte devida por
mega corporações.
A influência dos multimilionários sobre
a economia é decisiva. A lógica financeira
impera no Brasil há muito tempo. Os juros
altíssimos inviabilizam negócios e penalizam os consumidores. Quem ganha com
isso? Rentistas, banqueiros, especuladores.
Quem está no comando do Ministério da
Fazenda e do Banco Central? Prepostos
do setor financeiro. O mesmo ocorre no
Congresso Nacional. A bancada ruralista,
das grandes corporações e, de novo, do
setor financeiro, controla 3/4 dos parlamentares. O lobby das grandes empresas
impede qualquer reforma tributária que
retire privilégios dos setores dominantes.

Professor Cattani estuda como
se formam as grandes fortunas

João de Barro - De que forma
a liberdade do capital resultou no
aprofundamento das desigualdades sociais e econômicas em
escala mundial?
Antonio Cattani - Nos últimos
30 anos, ocorreram vários fenômenos que
configuram o atual quadro socioeconômico: a) fim dos controles estatais sobre o
setor financeiro; b) redução de barreiras à
circulação do capital produtivo e financeiro
especulativo; c) deslocamento de mega
empresas industriais para países do Terceiro
Mundo (especialmente para a China); d)
crescimento da dívida pública. Nesses e em
outros processos secundários, o que conta é
a questão da escala dos empreendimentos e
das transações. Rapidamente, as empresas
internacionais se transformaram em mega
corporações com capacidade de deslocar
plantas industriais e transferir bilhões de
dólares num curto espaço de tempo. Os
paraísos fiscais se transformaram em refúgio
seguro, garantindo isenção de impostos e
agilidade para essas operações. A globalização é efetiva para os grandes grupos cada
vez mais dominados pelo setor financeiro.
Um CEO de uma mega corporação tem
hoje mais poder do que presidentes de
dezenas de países. Concentração de riqueza
se traduz em concentração de poder. Os
multimilionários reforçaram sua participação no controle da grande mídia, passaram
a eleger parlamentares, governadores e
presidentes. Com isso, conseguiram reduzir
ou mesmo eliminar impostos sobre suas
rendas e patrimônios. Proporcionalmente,
a classe média, os trabalhadores e os mais
pobres pagam mais impostos recebendo
cada vez menos serviços públicos qualificados. Dados comprovam: 1% e, sobretudo,

Cattani lançou, no último dia 30, o livro
Ricos, Podres de Ricos, pela Tomo Editorial

o 0,1% da população teve seus ganhos
multiplicados por três em poucas décadas,
enquanto mais de 80% permaneceram
no mesmo patamar de rendimentos. Em
países como os Estados Unidos, em torno
de 10% da população está mais pobre do
que há 30 anos.
JB - Em seu livro “A riqueza
desmistificada”, o senhor defende que, para que tenhamos
uma sociedade mais equilibrada, precisamos compreender o
papel dos ricos. De acordo com
os seus estudos, como os ricos e
os super-ricos influenciam a política, a economia e a sociedade
brasileira?
AC - Existe um total desconhecimento sobre a riqueza desmedida. De
modo geral, aparecem apenas informações
positivas sobre os multimilionários: sua
capacidade empreendedora, o lado glamoroso da sua vida social etc. Pouco se sabe
a respeito das práticas escusas dos grandes
negócios, sobre as fortunas construídas
graças à sonegação e privilégios fiscais.
Os recentes escândalos de corrupção de
agentes públicos desviam a atenção sobre
crimes mais graves. Por exemplo, as pessoas
ficaram indignadas com o que aconteceu
com a Petrobrás: milhões e milhões de
reais subtraídos da empresa para financiar
partidos políticos. O montante dos desvios
corresponde a menos de 1% da sonegação
empresarial. Segundo o Sindicato Nacional
dos Procuradores da Fazenda Nacional,
em 2015, o montante sonegado atingiu 388
bilhões de reais. Mais de 70% desse valor é
de responsabilidade de grandes empresas.
A dívida previdenciária é da ordem de 400

Embora gravíssimas, essas distorções
não revoltam a maioria da população. Qualquer tentativa de denunciar esses crimes e
injustiças é logo tachada pela grande mídia
como atentado ao “livre mercado”, como
penalização do esforço empresarial. As pessoas são exploradas, pagam mais impostos
do que os milionários e, mesmo assim,
acham que todos merecem o que têm.
JB - O senhor afirmou que
é muito difícil estudar os ricos,
pois os dados são fracos e as
fortunas são escondidas. Como o
senhor conseguiu desenvolver a
sua pesquisa em um terreno tão
espinhoso?
AC - É óbvio que os multimilionários
não têm nenhum interesse em revelar o
montante e a forma de obtenção das suas
fortunas. Os censos estatísticos não conseguem captar o fenômeno da concentração
de renda e de como ela é transmitida. A
Receita Federal reconhece que mesmo as
declarações para o imposto de renda são
subestimadas. Há muito tempo que não é
feita a atualização do patrimônio, declarado
pelo seu valor histórico. Por exemplo, um
terreno urbano que consta por R$ 1.000,00,
hoje pode estar valendo R$ 1.000.000,00,
mil vezes mais. Outro exemplo: é notório
que brasileiros multimilionários possuem
propriedades no exterior (Punta del Este,
Miami, Londres etc) e, sobretudo, contas
em paraísos fiscais. Nada disso aparece para
o fisco e menos ainda para o pesquisador.
Por isso, é necessário trabalhar com dados
indiretos, estudos internacionais, inclusive
muitos deles produzidos por bancos e agências especializadas (Merril Lynch, Capgemini
e Allianz para os serviços financeiros, Knight
Frank sobre o mercado imobiliário de luxo,
Crédit Suisse sobre fortunas). Cada vez que
estoura um escândalo do tipo Mossack
Fonseca, UBS, HSBC e outros, dezenas de
brasileiros estão nas listas. O Tax Justice

Network e o Instituto Justiça Fiscal (ijf.org.
br) divulgam regularmente informações
sobre os privilégios das grandes fortunas
e sobre o incivismo fiscal dos poderosos.
JB - Mesmo o Brasil tendo
se destacado no combate à
pobreza nos últimos anos, a
distância entre ricos e pobres
continuou crescendo. Como
isso é possível? E por que a desigualdade é um problema tão
grave quanto a miséria?
AC - As políticas públicas aplicadas
até 2015 conseguiram retirar milhões de
pessoas da miséria. Mas nada foi possível
fazer para taxar as grandes fortunas ou
para reduzir privilégios indevidos. A riqueza
concentrada nas mãos de poucos permite
ganhos consistentes e, como veremos a
seguir, em percentuais mais elevados do que
a renda salarial ou os ganhos do pequeno e
médio empresário. Tomemos o exemplo de
um trabalhador ganhando R$ 1.000,00 por
mês. Caso ele consiga negociar um aumento
de 10% além da inflação, ele receberá R$
100,00 a mais por mês ou R$ 1.200,00 no
final de um ano. Um rentista que ganha 10
milhões por mês, mesmo que a taxa de
retorno seja de 6% a.a., no final de um ano
terá ganho 600 mil. A distância entre os dois
aumentou. Não bastasse isso, conforme
demonstrou Thomas Piketty (O capital no
século XXI), quem tem grandes volumes
de capital aplicado consegue rendimentos
muito superiores às taxas normais do mercado. Com os seus 10 milhões, o hipotético
rentista citado poderá ter no final de um ano
um ou dois milhões a mais.
Existem incontáveis estudos demonstrando que quanto maior a desigualdade
maior é a incidência de problemas sociais
gravíssimos: violência, incivilidade, falta
de confiança, fraco desempenho escolar,
aumento de problemas mentais. Sob os
aspectos econômicos, a riqueza desmedida
não gera empregos, torna os investimentos
cada vez mais especulativos e predatórios.
JB - Em julho passado, o
Congresso Nacional aprovou a
Reforma Trabalhista proposta
pelo Governo Temer. De que forma a nova lei deve aprofundar a
desigualdade social no País?
AC - Todos os estudos internacionais
comprovam que as desregulamentações
do tipo aprovado no Congresso tendem
a reduzir ganhos salariais. A equação é
simples: muitos perderão, poucos serão
beneficiados. Concentração de renda junto
com menos rendimentos leva a menos
consumo e menos empregos, fomentando
um ciclo desastroso para o País.
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ENTREVISTA: Paulo Paim, Senador (PT-RS)

“É praticamente uma quadrilha o que eles
montaram em Brasília. Uma vergonha!”
Em entrevista exclusiva ao JB, o senador Paulo Paim revela as artimanhas do Governo Temer e conclama
a população a se unir contra a Reforma da Previdência
Roque Sá/Agência Senado

Paim defende a criação do Estatuto do Trabalho

João de Barro - No último dia
7, se senhor lançou a campanha
“Você vai pagar o pato”, contra a
PEC 287/2016, conhecida como
Reforma da Previdência. Na sua
opinião, quais são os pontos mais
problemáticos dessa reforma proposta pelo Governo Temer e sua
base aliada?
Paulo Paim - Primeiro, a idade e o
tempo de contribuição. Essa é a matriz, o
número um das maldades. Para você ter
uma visão da idade que você vai se aposentar, você pega a idade que você assinou a
carteira e soma com 64,1. Começou com
16, vai dar 80 anos. Então, é uma falácia que
o cara vai conseguir, com 65, ter 49 anos de
contribuição. Vou dar outro exemplo: digamos que você se dedicou, estudou, quis fazer
doutorado, terminou o seu ciclo de estudos
e assinou a carteira com 30 anos. Com mais
64, vai se aposentar com 94 anos.

JB - E a expectativa de vida
do(a) brasileiro(a) é muito menor.
Correto?

que o trabalhador pague a conta de novo
de algo que ele já pagou e que ele contribui
regularmente.

Paim - A expectativa de vida no
Norte, Nordeste fica em torno de 64-65
anos. Aí no Sul, chega a 70-75. Se você se
aposentar, na melhor hipótese, com 65,
você teria só cinco anos para desfrutar
da aposentadoria. Então, isso é o mais
grave. Depois, vêm os outras questões.
Calcula o trabalhador rural se aposentar
nestas condições! E mais: quem trabalha
em área insalubre, penosa, periculosa, que
tem direitos especiais, eles praticamente
terminam também. Vamos pegar os próprios professores, os próprios policiais civis,
todos jogados na vala comum. O mineiro,
que tem a média de vida de 45 anos. Como
é que ele vai se aposentar com 65? Além
disso, eles também não apresentam nada
que resolva a questão de fato da gestão da
Previdência. Eles simplesmente querem

JB - Enquanto presidente da
CPI que analisa a PEC 287/2016, o
senhor tem sustentado que o escândalo da Previdência é maior que
o da Lava Jato. Na sua opinião, qual
é, de fato, o verdadeiro problema da
Previdência?
Paim - De todos os recursos que
deveriam ir para a Previdência, eles só
botam o de empregado e empregador. E
ainda ficam desonerando a folha. Então,
só ali tu já perde bilhões. Depois, quando
este governo resolveu fazer com que a
DRU [Desvinculação de Receitas da União]
descontasse 30% sobre a Seguridade,
nós perdemos ali já quase R$ 200 bilhões.
Ainda tem a apropriação indébita, que é
aquilo que o empregador desconta do

bolso do trabalhador e não repassa para
a Previdência, de mais ou menos R$ 30
bilhões por ano. Depois, vem o estado com
a Refis, que é a renegociação das dívidas,
em que o cara deve, não nega, não paga,
renegocia, não paga de novo e depois acaba
caducando. Quem vai pagar tudo isso é
o trabalhador! Não bastasse tudo isso, o
próprio Carf [Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais] recentemente anistiou
uma dívida do banco Itaú de R$ 25 bi. Então,
se somarmos tudo isso, poderíamos dizer
que chegamos a R$ 3 trilhões, ou seja, mais
de duas Lava-Jato.
JB - Ainda em 2014, em entrevista ao nosso jornal, o senhor
já afirmava que a Previdência era
superavitária. De onde vêm os números apresentados pelo Governo
para justificar uma reforma?
Paim - O Governo não computa
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as outras fontes de recursos que eu citei
antes, que deveriam ir para a Previdência.
Por outro lado, ele usa o dinheiro da Previdência, que deveria ir para os benefícios,
para pagar, inclusive, o salário do servidor,
dos militares; dá anistia; tributa [a DRU]
aqueles 30%. Para tudo, ele mexe no
dinheiro da Previdência. Claro que se ele
retira tudo isso, ele vai encontrar um déficit.
No entanto, se ele colocasse toda fonte de
recurso que manda a Constituição, nós
teríamos um superávit, no mínimo, pelos
próximos 100 anos.
JB - O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o Governo ainda
não tem os votos necessários para
aprovar a Reforma da Previdência.
Que tipo de barganhas o senhor
tem conhecimento de estarem
sendo feitas no Congresso para que
a proposta passe?
Paim - Não tem o que o Governo
Temer não faça. Nós estamos numa crise
econômica enorme e, mesmo assim, ele
está comprando votos para não cassarem o
mandato dele. Aí, ele vai liberando emendas
a torto e a direito. Teve um deputado que
fez uma denúncia que liberaram, sem ele
pedir, R$ 8 milhões para usar politicamente
no Estado dele. Cargos: dá cargo para um,
pede cargo para outro, vende cargo para
outro e assim vai fazendo. E, por trás disso
tudo, quem manda é o mercado, com
promessa de financiamento de campanha,
que vai ser via caixa dois, todo mundo sabe.
E ainda anunciou agora que vai tirar R$ 10
do reajuste do salário mínimo. Vai tirar de
novo dos pobres. E esse dinheiro que ele
tira, vai dar para alguém. Naturalmente, vai
para a compra de votos. É praticamente
uma quadrilha o que eles montaram em
Brasília. Uma vergonha! Desviam dinheiro
da União para se manterem no poder e
fazerem as reformas. Mas a da Previdência
eles terão uma enorme dificuldade, porque
eu pretendo, ainda no mês de outubro,
entregar o dossiê que nós estamos produzindo dentro da CPI, mostrando onde
está o dinheiro, o desvio e a roubalheira,
e que o problema da Previdência do Brasil
é só de gestão.
JB - Em vez da reforma que
está sendo proposta, que tipo de
mudanças o senhor proporia para
melhorar o sistema previdenciário?

Paim - Melhorar a gestão, como
pediram os procuradores da Fazenda. Primeiro, dar estrutura para os procuradores,
que precisariam do dobro de funcionários.
Dar estrutura para os auditores fiscais, que
precisariam três vezes mais fiscais para
fiscalizar o Fundo de Garantia, Previdência
e o mundo do trabalho. Melhorar a gestão
de forma tal que todos os recursos da
Seguridade Social ficassem administrados
num único banco, para termos controle
de entrada e saída. Combater os absurdos
daqueles que se aposentam acima do teto
constitucional. Por exemplo, a JBS, uma
das 20 a 30 grandes devedoras, teve um
lucro de mais de R$ 100 bi no ano passado
e deve R$ 3,5 bilhões para a Previdência.
Então, nós temos que instrumentalizar a
própria Justiça para que as execuções das
dívidas sejam rápidas e precisas.
JB - Em que pé anda a Reforma
da Previdência? Há alguma previsão de votação?
Paim - Eles não têm os votos. Para a
Reforma Trabalhista, foi necessária metade
mais um voto de quem estivesse no Plenário. Para a Reforma Previdenciária, não. É
PEC [Proposta de Emenda Constitucional]
e precisa de 3/5, correspondendo a 308
votos na Câmara e 49 no Senado, votando
duas vezes cada uma das propostas. Então,
eles terão dificuldade na Reforma da Previdência. Eu acho que, se nós mantivermos
a pressão popular e eles souberem que, se
votarem a favor, o povo não vai permitir
que eles voltem em 2018, eles recuam. Mas
tem que manter essa pressão.
JB - Em recente declaração, o
senhor afirmou que estamos diante
do “Congresso mais fraco e despreparado da história do País”...
Paim - E mais podre! Um Executivo
podre, um Congresso apodrecendo e um
Judiciário que cheira mal. Isso é Brasília.
JB - Mesmo com grande resistência da sociedade, esse mesmo
Congresso foi o que aprovou a
Reforma Trabalhista, em julho passado. Como o povo brasileiro pode
reagir à tentativa de Reforma da
Previdência diante de um Congresso como esse?
Paim - Eu sinto que todo mundo

está meio perdido. Compete a nós, que
estamos na linha de frente, tentar reverter
a situação, deixando bem claro que, em
2018, vamos eleger um Executivo e um
Legislativo que se comprometa com o
Estatuto do Trabalho, e não com essa CLT,
que virou a CLT do empregador. Com a
Previdência, a mesma coisa. Nós queremos que se comprometam com a nossa
proposta de divisão de Previdência. Não
precisa fazer Reforma. Precisa melhorar
a fiscalização, o combate à corrupção e à
roubalheira, e melhorar a administração,
executando a dívida ativa de devedores.
Estou chamando uma grande reunião
com centrais, delegações, congregações,
movimentos sociais de todos os segmentos, uma coisa bem unitária, chamando o
movimento das mulheres, dos negros, dos
índios, dos LGBTs, dos religiosos, e tirar
uma mobilização que passe pelas regionais
e pelos municípios e depois fazer inclusive
um grande evento nacional aqui em Brasília para fazer uma grande mobilização.
A pressão é para 2018. Nós temos que
passar bem claramente para cada partido,
para cada deputado e senador, candidato
a governador e presidente, que nós queremos a aprovação do Estatuto do Trabalho
e que quem não nos acompanhar, não
se comprometer, não terá o nosso voto.
Uma grande campanha em todo o País
por justiça, liberdade e, claro, um projeto
decente de nação.
JB - Sobre o Estatuto do Trabalho, como está funcionando a
subcomissão da qual o senhor é
relator e vice-presidente? A partir
dessa subcomissão, como serão
levadas a cabo as ideias para criar
o Estatuto?
Paim - Eu reuni, dentro da comissão,
um subgrupo só de especialistas. A Anamatra [Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho], o Ministério Público
do Trabalho, juízes do trabalho, do próprio
TST [Tribunal Superior do Trabalho], advogados trabalhistas, estudiosos da Unicamp,
que estão ajudando. Nós pretendemos
aprovar um Estatuto que represente,
de fato, o pensamento da sociedade, e
que contribua para melhorar a vida do
trabalhador. Não o que eles fizeram, que
é simplesmente um instrumento do empregador para explorar a mão de obra do
trabalhador. A nossa intenção é lançá-lo
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já formulado no dia 1º de maio para que o
próximo Congresso eleito – não este - se
debruce sobre aquilo que vai estar pronto
para eles votarem no ano que vem.
JB - Como reação ao desmonte da CLT provocado pela
Reforma Trabalhista, o senhor
protocolou quatro projetos de
lei - o PLS 251, PLS 252, PLS 253
e PLS 254, todos de 2017 -, que
buscam revogar pontos críticos
da lei que entrará em vigor em
novembro. O senhor pode nos
explicar quais são as matérias
propostas nos referidos projetos?
E por quê o senhor viu a necessidade de propô-las?
Paim - Além do Estatuto, eu estou
entrando com projetos pontuais também
para mostrar que guerra é guerra. Por
exemplo, gestante trabalhar em área insalubre, revoga-se. Negociado sobre o legislado,
revoga-se. Trabalho intermitente, revoga-se.
Rescisão de contrato anual conforme manda
o empregador, revoga-se. Esta semana [a
entrevista foi concedida no dia 18 de agosto], estou com quatro projetos, na outra
semana, com cinco... Devo terminar com
uns 15, para eles sentirem que está havendo
uma reação.
JB - O senhor gostaria de deixar mais alguma mensagem para
os(as) leitores(as) do JB?
Paim - Eu tenho viajado muito,
conversado com o nosso público em todos
os lugares do Brasil e eu sinto o povo meio
desesperançado. O que houve, na minha
avaliação? Foi vendida uma ideia para de que,
se tirassem a Dilma, estava tudo resolvido.
Agora, eles perceberam que piorou tudo.
Definitivamente, piorou. O povo ficou desanimado. E o que nós temos que fazer? Nós
temos que mostrar que há luz ainda, que não
estamos derrotados e que é possível reverter esse quadro. Como disse o Fórum Social
Mundial em Porto Alegre, um novo País, um
novo mundo é possível. Então, vamos aglutinar as forças, usar o instrumento do voto
como pressão, porque isso está ao alcance
da nossa mão. Logo ali na frente, em 2018,
nós vamos poder fazer a virada do jogo.
Estou com 67 anos, mas me sinto como um
guri para fazer este combate para melhorar
a vida de toda nossa gente, derrubando essa
quadrilha que se instalou no País.
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ARTIGO
Eliane Brum
Jornalista, escritora
e documentarista

Democracia
sem povo
Se discute muito 2018. Se Lula
(PT) será candidato ou estará preso,
se o político de Facebook João Doria
(PSDB) vai dar o bote decisivo no padrinho Geraldo Alckmin (PSDB), se Jair
Bolsonaro (PSC por enquanto) vai conseguir aumentar seu número de votos
com o discurso de extrema-direita, se
Marina Silva (Rede), a que não é mais
novidade, conseguirá se recuperar.
Como o PMDB e o DEM se articularão para continuar no poder. Mas
discutimos menos do que deveríamos
o que vivemos em 2017, neste exato
momento. Agora. Neste momento em
que um país inteiro foi transformado
em refém. Não como metáfora, não
como força de expressão. Refém é o
nome do que somos.
Até então só as ditaduras, aquelas
com tanques e com fuzis nas ruas, haviam conseguido isso. O que acontece
no Brasil é mais insidioso. O Brasil
inventou a democracia sem povo. Não
aquela das retóricas ou dos textos acadêmicos, mas aquela que é. O povo,
para aqueles que hoje detêm o poder
no Brasil, não tem a menor importância. O povo é um nada.
Com 5% de aprovação, segundo
o Ibope, a menor de um presidente
desde a redemocratização do país,
Michel Temer (PMDB) pode fazer – faz
e fará – todas as maldades e concessões
que precisar para continuar onde está.
Sente-se livre para não precisar dar
qualquer satisfação à população. Todo
o seu cálculo é evitar ser arrancado do
Planalto e em algum momento despachado para a cadeia pela aceitação
pelo Congresso da próxima denúncia
que virá, já que da primeira ele escapou. Havia uma conversa de conteúdo
mais do que suspeito, fora da agenda,
à noite, na residência do presidente, e
uma mala de dinheiro nas mãos de um
homem de confiança de Temer – e não

foi suficiente. Por que não foi suficiente?
Era mais do que suficiente. Mas a justiça
não está em questão. E dizer isso é o
óbvio ululante de Nelson Rodrigues,
chega a ser constrangedor escrever
algo tão óbvio.
A presidência do Brasil hoje está
nas mãos de um homem que não tem
nada a perder desagradando seus eleitores, porque sequer tem eleitores. E
sabe que dificilmente recuperará qualquer capital eleitoral. Sua salvação está
em outro lugar. Sua salvação está nas
mãos daqueles que agrada distribuindo
os recursos públicos que faltam para o
que é essencial e tomando decisões que
ferem profundamente o Brasil e afetarão a vida dos brasileiros por décadas.
Temer goza da liberdade desesperada – e perigosa – dos que já
têm pouco a perder. O que ele tem a
perder depende, neste momento, do
Congresso e não da população. Assim
como depende de as forças econômicas
promotoras do impeachment continuarem achando que ele ainda pode fazer o
serviço sujo de implantar rapidamente
um projeto não eleito, um projeto
que provavelmente nunca seria eleito,
tarefa que ele tem desempenhado com
aplicação. Então, o povo que se lixe. O
povo saiu da equação.
O Congresso – ou pelo menos
significativa parte dele – não teme
mais perder eleitores. Nem mesmo
considera importante simular qualquer
probidade para seus eleitores. Esse
nível já foi ultrapassado. A reputação
dos políticos e do Congresso chegou
a um nível tão baixo, que também
resta pouco, quase nada, a perder.
Esta poderia ser uma preocupação, a
de como recuperar a imagem, nem
que seja pensando nas próximas eleições. Mas o rumo tomado foi outro.
A oportunidade de saquear a nação
a favor dos grupos que os sustentam
e de sua própria locupletação foi tão
atrativa diante de um presidente que
sangra por todos os poros que para que
se preocupar com o povo? Que se lixe
o povo. A hora é agora.
O Congresso busca agradar àqueles a quem realmente serve – e, claro, a
si mesmo. Para não deixar pontas soltas

onde interessa, os deputados cuidam
também de aprovar o que chamam de
“reforma política”, mas uma que torne mais difícil renovar a Câmara com
quem não pertença à turma. É o caso
do tal “Distritão”, considerado pela
maioria dos analistas a pior alternativa
possível. Entre seus defeitos, está o de
tornar ainda pior o que já é bem ruim:
a representatividade do parlamento.
Mas os deputados sabem bem por que
fazem o que fazem – e o que buscam
ao fazê-lo.

fácil de entender, é mais ou menos o
seguinte: você foi expulso da sua casa
por pistoleiros ou por projetos do Estado. Era, portanto, fugir ou morrer.
Mas você perde o direito de voltar
para a sua casa porque não estava lá
naquela data. Não é só estapafúrdio. É
perverso. O marco temporal deverá
voltar ao STF em algum momento,
mas, para agradar aos amigos ruralistas,
Temer já assinou um parecer tornando
o marco temporal vinculante em toda
a administração federal.

A Bancada Ruralista é o exemplo
mais bem acabado deste momento do
Congresso. Grande fiadora da permanência de Temer na presidência,
com 200 deputados e 24 senadores,
a também chamada “bancada do boi”
coleciona vitórias numa velocidade
atordoante. Quando se fala em ruralistas é preciso compreender que não
está se falando dos agricultores que
botam comida na mesa da população
nem do agronegócio moderno, capaz
de entender que a preservação do meio
ambiente é um ativo fundamental para
o setor.

Na lista de mercadorias da fatura
ruralista para a manutenção de Temer
no poder já foram entregues ou podem ser em muito breve barbaridades
de todo o tipo: o desmonte da Funai,
hoje à míngua e nas mãos de um general; a regularização de terras griladas
(roubadas do patrimônio público),
legalizando a rapinagem, aumentando o
desmatamento e os conflitos, especialmente na Amazônia; o parcelamento
de dívidas de proprietários rurais com
a previdência em até 176 vezes, com o
mimo adicional da redução da alíquota
de contribuição; a redução em curso da
proteção de centenas de milhares de
hectares de unidades de conservação;
mudanças nas regras do licenciamento ambiental que, se aprovadas, na
prática não só abrirão a porteira para
os empreendimentos dos coronéis da
bancada e seus financiadores, mas tornarão o licenciamento ambiental quase
inexistente (vale lembrar que a lama
da Samarco aconteceu com as regras
atuais e o que querem é torná-las muito
mais frouxas).

Quem está dando as cartas no
Congresso (e no Governo) é o que há
de mais arcaico no setor agropecuário,
um tipo que evoluiu muito pouco desde
a República Velha. Essa espécie não se
pauta por melhorar a produção pelo
avanço tecnológico e pela recuperação das terras e pastos degradados,
mas pelo que lhe parece mais fácil:
avançando sobre as terras públicas,
incluindo terras indígenas e unidades de
preservação ambiental. O coronelismo
parece já ter se infiltrado no DNA, seja
herdado ou imitado.
Para avançar sobre as terras públicas de usufruto dos povos indígenas, as mais preservadas do país, os
ruralistas têm cometido todo o tipo de
atrocidades. Desde a posse de Temer,
a bancada do boi conseguiu suspender demarcações cujos processos já
estavam concluídos e se esforça para
aprovar algo totalmente inconstitucional: o “marco temporal”. Por esse
instrumento, só teriam direito às suas
terras os povos indígenas que estavam
sobre elas em 1988, quando a Constituição foi promulgada. Para ficar mais

Não para por aí. Os ruralistas querem bem mais: querem até o fim deste
ano conseguir a permissão da venda
de terras para estrangeiros e também
mudar as regras sobre os agrotóxicos,
o que no Brasil já é uma farra com
graves consequências para a saúde de
trabalhadores e de toda a população,
mas os coronéis acham que tá pouco.
E o objetivo de sempre, sua bandeira
mais querida: botar a mão nas terras
públicas de usufruto dos índios com a
abominação chamada PEC 215.

A eleição de 2018, esta que ainda
é uma incógnita, está perto? Me parece
que está muito longe. Enquanto ela
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não chega, os ruralistas estão transformando o país numa ação entre amigos.
Estão fazendo, sem que ninguém os
freie, algo muito, mas muito grave,
que afetará gerações de brasileiros que
ainda nem nasceram: estão mudando o
mapa do Brasil. Quando 2018 chegar,
já era. Porque já é.
Há muita vida até 2018. E muita
gente morrendo pela democracia sem
povo que aí está. A fome e a miséria
aumentando, as chacinas no campo e
na floresta aumentando, os moradores
de rua multiplicando-se nas calçadas (e
sendo atacados, quando não mortos),
os faróis repletos de pessoas tentando desesperadamente sobreviver
vendendo alguma coisa, e os direitos
duramente conquistados por décadas
sendo destruídos um a um. Qualquer
um que viva a vida de quem trabalha
para se sustentar sente no dia a dia que
perde. E perde rapidamente. Perde objetivamente, perde subjetivamente. Os
abusos de poder estão por toda parte.
E a Polícia Militar assumiu sem disfarces
a ideologia de defender os grupos no
poder contra o povo violentado por
estes grupos.
Parece que se vive como se “ok,
por agora está tudo perdido mesmo,
vamos tentar melhorar o xadrez para
2018”. Um xadrez que, pelo menos
para a esquerda, não está fácil. E não
está fácil nem mesmo para qualquer
coisa que se possa chamar de uma
direita de fato. Mas a vida acontece
agora. E muito está acontecendo agora.
Tudo o que se viverá até a eleição e a
posse dos eleitos afeta e afetará de
forma profunda e permanente a vida
dos brasileiros.
Este momento não é um soluço
no tempo. O ano de 2017 não pode
ser um entretempos, porque não está
sendo para quem tem o poder para
saquear o Brasil e os direitos dos brasileiros. Para estes está sendo o melhor
tempo. Poder usurpar de tal forma o
poder e ainda chamar de democracia?
É um outro nível este a que o
Brasil chegou depois do impeachment
de Dilma Rousseff, este momento em
que não é preciso mais sequer manter
as aparências. Para o impeachment,

havia multidões nas ruas. Pode se
discordar da interpretação que estas
pessoas faziam do momento do país,
pode se suspeitar das reais intenções
dos grupos que lideravam os protestos
“anticorrupção” – hoje desmoralizados
pelo silêncio diante das evidências
muito mais eloquentes contra Michel
Temer –, mas não se pode negar que
havia milhões nas ruas. Havia aparência. Havia a aparência de que a voz de
parte significativa da população estava
sendo ouvida mesmo que as razões
para o impeachment fossem claramente insuficientes para justificá-lo.
Hoje, a população sequer está
nas ruas. E torna-se muito mais assustador quando aqueles que detêm
o poder chegam à conclusão de que
não precisam mais sequer convencer
a população ou cortejar seus eleitores. Quando descobrem que não
precisam sequer se dar ao trabalho.
De que podem prescindir de fazer de
conta. A tarefa que precisavam que a
população desempenhasse era a de
ir para as ruas pedir o impeachment
de Dilma Rousseff. Milhões foram,
vestidos de amarelo, sob a sombra do
pato da Fiesp. E agora se tornaram dispensáveis. E a parcela da esquerda que
ainda podia fazer um barulho nas ruas
pelo impeachment de Temer parece
ter também calculado que é melhor
(para seu projeto eleitoral) deixar as
coisas se esgarçarem ainda mais até
2018. Se houve algum barulho quando
o Congresso decidiu rejeitar a denúncia
contra Temer, ele foi sepultado por um
silêncio de tumba.
Ter o país sob o comando de
pessoas que distorcem e afirmam o
contrário do que apontam os fatos é
assustador. Mas alcançamos um outro
tipo de perversão, aquela que dispensa
até mesmo as aparências. Pessoas que
sequer se preocupam em aparentarem
fazer a coisa certa. Os encontros à
noite, fora da agenda, entre Michel
Temer agora até mesmo com a procuradora-geral que nem assumiu ainda,
as confabulações de Gilmar Mendes,
ministro do Supremo Tribunal Federal,
com pessoas que poderá julgar, Aécio
Neves autoconvertido no novo Eduardo Cunha. Enfim, nada mais eloquente
do que uma mala de dinheiro ligada a

um presidente que não é impedido de
presidir.
Se Temer ainda no Planalto é a
materialização do cinismo vigente no
país, o candidato a substituí-lo em caso
de afastamento, Rodrigo Maia (DEM),
presidente da Câmara e também investigado da Lava Jato, é a troca para
nada mudar, já devidamente acertada
com os reais donos do poder. Mas
ainda assim era preciso que isso acontecesse, para que algum limite existisse.
Como não aconteceu, descemos a esse
estranho mundo sem referências em
que cada um está dando um jeito de
se mimetizar e sobreviver.
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de todos os espectros ideológicos, da
direita à esquerda. Tornou-se um guru,
sem que isso produza um mínimo de
estranhamento ou perguntas incômodas sobre o fato de ter compactuado
com uma ditadura que sequestrou,
torturou e matou milhares de brasileiros. Está aí, bem tranquilo, ditando o
que está certo e errado no país. Dando
receitas para o momento como se
estivesse num programa de culinária.
Os gritos nas redes sociais (quase)
não produzem movimento. Servem
mais para ilusão de que se protesta e de
que se age. Uma espécie de descarga
de energia que se exaure na própria

A crise da palavra, esta que está
no coração deste momento histórico,
segue produzindo fantasmagorias.
Como a “pacificação do país” de Michel
Temer, em que a paz é só para ele e os
que o mantêm no poder. Ou o argumento mais furado que uma peneira de
que é melhor não tirar Temer agora por
conta da “estabilidade”. Estabilidade
para quem? Quem são os que estão se
sentindo estáveis? Você está?

bolha e nada causa. Servem, sim, para

No segundo mandato interrompido de Dilma Rousseff, a palavra mais
obscena era “governabilidade”. Em
nome da “governabilidade”, traições
profundas foram cometidas. Hoje,
a obscenidade que enche a boca de
tantos e consome muita tinta nos jornais é “estabilidade”. Há também os
tais “sinais da economia”. Se há algo
que atravessa a história do país, com
especial ênfase a partir da ditadura civil-militar, é a mística dos economistas,
com seus jargões, fazendo que pareça
evidência científica o que seguidamente
está mais próximo da astrologia.

é a corrosão de qualquer sentimento

Certa casta de economistas um
dia terá uma categorização própria
na história. Olhando com a necessária
distância, é bem curioso o poder que
exerce, ao ocupar largos espaços na
mídia para legitimar o ilegitimável.
Delfim Netto é talvez o personagem
mais fascinante. Signatário do AI-5 e
ministro de vários governos da ditadura
civil-militar, inclusive liderando a pasta
da Fazenda nos tempos de Médici, os
mais brutais do regime, conseguiu a
façanha de hoje opinar na imprensa

camuflar a paralisia. Nem mesmo a
vergonha que se produzia com a imprensa estrangeira chamando o Brasil
de “república de bananas” provoca
hoje qualquer efeito concreto. Temer
causa vexame em cima de vexame no
exterior e já não importa. Já não há
vergonha. Há uma espécie de aceitação
de destino, do pior destino. E há uma
desistência. E talvez algo ainda pior, que
de pertencer a uma comunidade. O
imperativo parece ser o de cuidar da
própria vida enquanto der. Mesmo sentindo que há muito já não está dando.
Fica a dica: 2018 está longe, embora muitos digam que é logo ali. Sem
contar que não há nenhuma garantia
de que vai melhorar depois da eleição.
Mas agora, neste momento, pessoas
estão morrendo mais do que antes,
passando fome mais do que antes,
sendo expulsas de suas casas mais do
que antes, perdendo seus direitos mais
do que antes. Nas periferias urbanas
e rurais, aqueles que matam estão
matando mais, seguidamente com a
farda do Estado. A floresta amazônica
está sendo mais uma vez entregue ao
que há de mais arcaico na história do
Brasil e está sendo destruída de forma
acelerada, comprometendo qualquer
futuro possível. E você, isso que se
convencionou chamar de “povo”, não
importa para mais nada.
Para o jornal El País
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ENTREVISTA: José Carlos Friedrich, aposentado da Caixa

“É preciso ter a consciência da relevância
da Caixa ao operar em setores que os
bancos privados não têm interesse”
Associado José Carlos Friedrich acredita que desmonte das GIFUG sinaliza o enfraquecimento da própria
Caixa e defende a união de forças para enfrentar a atual conjuntura
Arquivo Pessoal

João de Barro - Conte-nos
um pouco sobre sua experiência na Caixa.

de 90 até o início dos anos 2000. Perdíamos muito na qualidade de nossos
serviços pela rotatividade e pelo descompromisso daqueles contratados,
e não tínhamos, na época, o agravante
que temos hoje, que é a possibilidade
de terceirização de atividades-fim. É a
precarização das relações de trabalho
trazida pela reforma trabalhista e o risco
de escassez de concursos públicos.

José Carlos - Quando entrei
na Caixa, no ano de 1976, fui lotado
na unidade que administrava o PIS. Em
1989, com o fechamento dessa unidade
em razão de alterações no PIS introduzidas pela Constituição de 1988, junto
com alguns colegas, fui transferido para
a área que estava sendo criada, a atual
GIFUG, para atender ao desafio de,
em um curto espaço de tempo, fazer
a gestão e centralizar na Caixa todas
as contas vinculadas do FGTS, onde
trabalhei até a minha aposentadoria,
em 2010.

JB - Que mensagem você
pode passar para os(as)
empregados(as) mais novos(as)
da Caixa sobre nossa identidade enquanto trabalhadores(as)
de um banco público?

JB - Sobre a GIFUG, na atual
reestruturação, está havendo
um grande desmonte dessa gerência de filial. Em Porto Alegre,
por exemplo, ficarão apenas
cerca de 12 empregados(as)
e, há pouco tempo, eram mais
de 100. O desmonte dessa área
traz que tipo de prejuízos para
a empresa e a sociedade?
JC - O FGTS sempre correu riscos
desde que foi publicada, em 1989, a
primeira lei que transferiu à Caixa a incumbência de ser o seu agente operador,
quer pela cobiça de bancos privados, quer
pelo trâmite de projetos de lei populistas e
irresponsáveis que, se aprovados, trariam
o esvaziamento dos recursos. As filiais do
FGTS, quando desafiadas - e foram muitas
as pelejas -, sempre responderam com
muita garra e determinação, garantindo,
assim, a manutençao desse fundo em nossa instituição. Na verdade, esse desmonte
das GIFUG me parece fazer parte de um
plano de desmonte do próprio FGTS, o
que traria o enfraquecimento da Caixa em
sua missão de banco público, além dos
graves prejuízos sociais à população pela
perda dos recursos destinados à habitação
popular e saneamento básico.

José Carlos trabalhou na GIFUG, administrando contas do FGTS

JB - Pode citar algumas
outras áreas ou serviços da
Caixa que são importantes para
a função social da empresa?

Caixa deva manter uma função
social que a diferencie dos bancos privados?
JC - Sim. É fundamental para sua
subsistência enquanto banco público.

JC - Penso que todas as áreas têm
um papel importante para que a Caixa
possa cumprir sua função social. É evidente que as áreas sociais e de fomento são as
mais afins, mas a área comercial garante
a capilaridade e sustentabilidade para o
cumprimento da sua missão. É bom lembrar que grande parte da arrecadação das
loterias da Caixa, também sob ameaça, é
destinada a programas sociais.

JB - Recentemente foi publicada versão do RH 037, que
define regras para a contratação de “bancário temporário”
tanto para atividades-meio
como para atividades-fim da
Caixa. O que pensa sobre isso?

JB - Você acredita que a

JC - Vivemos muito isso na década

JC - Em um País com tantas desigualdades, é preciso que se tenha a
consciência da relevância que a Caixa
tem enquanto banco público, ao operar em setores que os bancos privados
não têm interesse, prestando serviços
e ofertando crédito de curto e longo
prazo. Para garantir a continuidade da
sua vocação e de seu papel na sociedade
como um braço do Estado na implementação de políticas públicas de inclusão social, é fundamental que esta empresa seja constituída de empregados
motivados e qualificados. O momento
é de unir forças e de enfrentamento.

Quando entrei na Caixa, éramos
economiários e nossa jornada de trabalho era de oito horas. Foi com muita
luta e com o apoio das APCEFs que
passamos a ser bancários e conquistamos o direito de sermos sindicalizados
e à jornada de 6 horas. No governo
Collor, conseguimos reverter demissões e, durante o governo do FHC,
passamos oito anos sem aumento, com
muitas ameaças, e resistimos. É preciso
reconhecer a importância das APCEFs,
da Fenae e dos sindicatos, e enfrentar o
que vem por aí.

SETEMBRO DE 2017

11

ENTREVISTA: Arlete Saldanha, aposentada da Caixa

“A Caixa tem, por dever de ofício,
manter-se 100% pública”
Contratada no 2º concurso da Caixa, em 1975, a hoje aposentada Arlete Saldanha ressalta a importância dos
serviços do banco em prol das pessoas de baixa renda
Arquivo Pessoal

João de Barro - Conte-nos um
pouco sobre sua experiência na
Caixa.
Arlete Saldanha - À frente da Caixa
por 34 anos, há muitas experiências somadas
e, muitas delas, entendidas somente a posteriori. Sou do 2º concurso público da Caixa,
de 1975. Naquela oportunidade, nos deparamos com empregados de uma empresa
de cunho essencialmente social. Em 1976,
grassava fortemente o crédito imobiliário,
o financiamento habitacional. Assim, todos
os esforços concentravam-se nessa área, na
qual tive o privilégio de iniciar minha trajetória
profissional. Contudo, meu caminho na área
de habitação foi na parte árdua. Aquela que
trata de reaver o crédito emprestado, mais
precisamente na cobrança. E cabe ressaltar
que, até então, éramos uma fonte inesgotável
de recursos a conceder, sem o retorno adequado para o saudável equilíbrio financeiro.
O primeiro Manual de Cobrança (CN 002)
foi escrito em Brasília, por mim e mais dois
colegas, nos idos de 1977/78.
JB - Quais as principais mudanças que você pode destacar na
Caixa desde que você entrou, em
1976, e quando você se aposentou,
em 2010?
AS - As mudanças são circunstanciais
e sempre existirão. Fundamentalmente, é
dever do corpo diretivo de toda empresa
que preza por uma gestão de qualidade ter a
sensibilidade de entender onde e como uma
instituição deve se ater para se desenvolver
de forma a não ficar à margem do processo
evolutivo, sob pena de sucumbir ao mercado
econômico-financeiro. Nessa linha de raciocínio é que enfrentamos, internamente, um
desafio de relevância significativa. Não mais
se concebia uma empresa da magnitude
da Caixa sobreviver somente do crédito
imobiliário e suas ramificações, inobstante à
incorporação do BNH à Caixa, no governo
Sarney. Refiro-me aos anos 90, mais precisamente a partir de 1995, quando foram
criadas as Superintendências (sete aqui no
RS), vendendo-se a ideia que um “super

seculares: como se constitui uma instituição
robusta? É com um corpo funcional temporário? Sem perspectivas futuras? Já tivemos uma
experiência, em algumas regiões, do “gerente
training”. Se tivesse vingado, a propagação
seria uníssona, me parece. No entanto, quem
lembra? Qual a efetividade desse modelo?
Assim que entendo ser um total retrocesso
a aplicabilidade da nova versão do RH 037.
JB - Como os(as)
empregados(as) mais novos(as) da
Caixa devem agir para garantir que
seus direitos sejam preservados?

Associada defende missão social da Caixa

superintendente” mais um notebook daria
conta de toda administração das agências a ele
vinculadas, colocando um fim nas áreas-meio,
repassando todo o trabalho por elas realizadas
para o PV (Ponto de Venda), doravante nova
nomenclatura das agências. Eu mesma, nesse
período, fui designada pela diretoria da Caixa
para uma atividade específica de cobrança
sediada na cidade de Londrina, no Paraná, com
a responsabilidade da recuperação de créditos
da Região Sul. Aqui registra-se, ao meu sentir,
um marco profundo que lançou a Caixa na
concorrência de mercado, na atuação voltada
para um perfil de banco mesmo, desmistificando a alcunha de, tão somente, banco social.
JB - Governo Temer tem tomado decisões que visam enfraquecer a Caixa, como a privatização
da Lotex, as mudanças no crédito
habitacional e a falta de contratações. Quais são as principais
ameaças que você acredita que
a empresa esteja sofrendo neste
momento?
AS - Acostado a essa pergunta, segue-se
todo um contexto não somente econômico,
mas de essência política, em um momento
em que estamos padecendo de extrema vulnerabilidade, potencializada pelo descrédito
da classe política, com extrema pertinência,

diga-se de passagem. E, diante desse cenário,
as empresas públicas, de um modo geral, consoante entendimento do Executivo, passam a
não mais corresponder à eficácia desejada e,
como costumeiramente ocorre, são visadas
e apontadas como salvação para os malefícios
instaurados, a partir de uma radical alteração
em suas estruturas organizacionais. Com a
Caixa, por óbvio, não seria diferente.
Embora encontremos amparo constitucional para sua não privatização, vale ressaltar
hoje que a Constituição Federal vem, a cada
dia, mostrando-se, infelizmente, vilipendiada.
Assim sendo, tudo se pode esperar. Então,
a ameaça de maior impacto para a Caixa,
hoje 100% pública, e que exerce papel
fundamental no desenvolvimento urbano e
de justiça social do País, é deixá-la à margem
de sua primordial missão: “A vida pede mais
que um banco”.
JB - O que você pensa sobre a
nova versão do RH 037, publicada
recentemente pela Caixa, que
define regras para contratação de
“bancário temporário” tanto para
atividades-meio como atividades-fins?
AS - Para contemplar essa demanda,
ofereço perguntas elementares e - creio - até

AS - Há que se fomentar fórum de
discussões, pois inexiste receita pronta e acabada. Há trinta anos, a greve era um modelo
de fazer valer direitos. Hoje, não mais. Então,
as questões são circunstanciais, acompanham
momento político, jurídico, econômico e
financeiro. Reforço, fundamental torna-se o
conhecimento de direitos e obrigações, para
elevar a forma, na busca de como garantir a
preservação de direitos. Vale afirmar, conhecimento sistêmico e liderança com fidúcia são
pontos cruciais.
JB - A APCEF/RS lançou, em
2015, uma campanha em defesa
da Caixa 100% pública, que foi relançada agora, em 2017, ressaltando a importância social do banco.
Na sua opinião, por que a empresa
deve se manter 100% pública?
AS - A Caixa deve manter-se 100%
pública, não só por ser uma instituição presente na vida de milhões de brasileiros, mas por
toda sua representatividade social. Em um País
como o Brasil, que empresa outra iria praticar
saneamento básico, infraestrutura e prestação
de serviços com intuito de melhorar a vida das
pessoas, principalmente as de baixa renda?
Sem titubear, guardo a assertiva que a Caixa
tem, por dever de ofício, manter-se 100%
pública. Devemos ser incansáveis frente a essa
premissa. Todavia, não se pode olvidar que,
também, somos um banco, emprestamos
dinheiro e temos que reavê-lo para fomentar
a engrenagem para nos mantermos no mercado competitivo.
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ENTREVISTA: Marcello Carrión, Presidente da APCEF/RS

“Nossas entidades precisam ter força para
os duros embates que temos pela frente”
Presidente da Associação, Marcello Carrión alerta para as estratégias que visam o desmonte da Caixa
e conclama a participação de todo o povo brasileiro para defender o banco público
Arquivo/APCEF

João de Barro - Conte-nos um
pouco sobre você.
Marcello Carrión - Sou natural de
Santa Maria, e, por conta dos compromissos relacionados à APCEF, costumo dizer
que vivo na “ponte aérea” Porto Alegre
- Santa Maria. Conto para isso, e para
todo o resto, com o apoio fundamental da
Maria Cláudia, minha esposa há 33 anos.
Sou associado há cerca de 25 anos, para
contribuir para a luta da nossa categoria.
Eu não vivi a luta das seis horas, mas eu
sabia muito bem do papel fundamental
que a APCEF teve. Sempre valorizei as
entidades e, mesmo que eu não pudesse,
em alguns momentos, ajudar mais, ao
menos fazia questão de me manter associado. Além da APCEF, me sindicalizei
desde cedo, em Santa Maria, e também
me associei à ONG Moradia e Cidadania.
JB - Quais os principais desafios dos(as) bancários(as) da
Caixa?
MC - O mais importante agora é barrar o desmonte da Caixa. Não tem mais
contratação, pelo contrário, há redução
de pessoal, com um PDVE após o outro.
Também é importante reagirmos ao canto
da sereia que é comprado até mesmo por
alguns(mas) colegas, que passam a pensar
que a privatização é algo positivo, sem
se dar conta de que isso significa a perda
de diversos direitos nossos e a perda de
tudo o que significa para o País um banco
público forte e com a capilaridade que a
Caixa tem.
JB - Por que é importante
que a Caixa permaneça 100%
pública?
MC - É o banco público que tem
condições de servir ao Brasil, se o governo
tiver interesse, de fato, em desenvolver o
País: bancarização, gestão de programas
sociais, ações anticíclicas para proteger o
País de crises internacionais... Não restam
dúvidas sobre a importância de um banco
público, ainda mais em um País com o

privatizar a Caixa. O que, na verdade, só
interessa aos bancos privados.
É fundamental fortalecer nossas
entidades, dentre elas, a APCEF. Nossas
entidades precisam ter força para os duros
embates que temos pela frente.
JB - Qual o papel da APCEF
nesse sentido?

Carrión chama população para aderir à campanha Caixa 100% Pública

tamanho do Brasil e suas desigualdades.
JB - Como você enxerga a
atual situação da empresa?
MC - É preocupante o momento que
vivemos. Depois de vivermos períodos em
que a empresa, mesmo que nunca nos
termos ideais, cumpriu um importante
papel social…

Cheguei a trabalhar na habitação em
um período em que a Caixa não tinha
verbas para nenhum programa social. Não
havia política social. Fazíamos praticamente apenas manutenção de contratos. E é
inaceitável voltarmos a viver isso. A Caixa
faz um trabalho fundamental. Boa parte de
nosso lucro, gerado por nosso trabalho,
por nosso comprometimento e nossa qualificação, tem que ser investido em projetos
para o povo, para os mais humildes e para a
classe média. É um retrocesso para o Brasil
que a Caixa vire um Bradesco...
JB - Como os(as)
trabalhadores(as) da Caixa podem contribuir para que a empresa não seja privatizada?

MC - Precisamos nos dar conta de
que há várias atitudes encaminhadas pelo
alto comando da empresa que vão contra
os interesses da população, aos nossos
interesses e ao papel que temos enquanto
servidores(as) de um banco com grande
responsabilidade social. E isso prepara a
Caixa para a lógica dos bancos privados
e, logo depois, para a privatização. Essa
é a lógica denunciada por Chomsky, ou
seja, os poderosos criam problemas, de
modo intencional, para depois apresentar
falsas soluções.

Nesse sentido, a Caixa cria problemas,
diminuindo o número de empregados(as),
e parece que a solução é fechar agências,
para concentrar bancários(as) em menos
unidades, ou, o que é ainda pior, retirar
clientes das unidades, simplesmente
impedindo-os(as) de serem atendidos(as)
por nós, que somos extremamente
qualificados(as) no atendimento a qualquer
segmento, desde os(as) mais humildes
até os(as) que têm maiores recursos para
investimento. E, depois que a população
está indignada conosco, apresentam, para
essa mesma população, a alternativa de

MC - Um papel fundamental. Qualificamos a APCEF enquanto clube, mas
mantivemos sempre a entidade atuante
na defesa de nossa categoria e da Caixa
enquanto banco público. Sem dúvida
alguma, nossa entidade se destaca entre
as APCEFs de todo o País, nesse sentido.
Em 2014, quando foi aventada a abertura
de capital da Caixa, a APCEF/RS foi a
primeira entidade a se manifestar publicamente, e fizemos uma campanha com
grande repercussão. Dentre as ações que
realizamos, fizemos abaixo-assinado que
foi apoiado por colegas de várias partes
do País, procuramos apoios de diversas
entidades e lançamos forte campanha de
mídia. Agora, relançamos a campanha em
defesa da Caixa e queremos dialogar com
a sociedade, que a Caixa precisa, mais do
que nunca, ser do povo.
JB - Como a APCEF se relaciona com outras entidades
parceiras?
MC - Sempre mantivemos uma
postura bem clara. No último período, tivemos posicionamento diferente da maior
parte das entidades bancárias porque, para
nós, é fundamental autonomia frente aos
governos. Isso é muito claro para quem
acompanha as entidades. Por outro lado,
não temos dúvida de que o trabalho em
conjunto é sempre o melhor. Mesmo
quando temos divergência, procuramos
o que nos une, e não o que nos separa.
Essa é a posição oficial da diretoria, e
temos agido assim há muito tempo. Se
não pensarmos e agirmos assim, não
conseguiremos defender nossas causas,
que são mais do que justas.

