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Responsável pelo aumento de denún-
cias da violência praticada contra as mulhe-
res em todo o país, a Lei Maria da Penha 
veio para ficar. Pouco mais de cinco anos 
após entrar em vigor, ela já é responsável 
por avanços significativos no combate à 
violência. Além da melhora no atendimento 
às vítimas, a consciência das mulheres sobre 
seus direitos e a coragem de denunciar têm 
se consolidado. 

Assim, se a lei tivesse que sofrer algu-
ma alteração, que fosse para reforçar ainda 
mais a sua existência - fazendo com que o 
homem se sinta cada vez mais consciente 
de que toda e qualquer forma de violência 
contra elas representa uma covardia sem 
precedentes. 

Felizmente, com o reforço do STF, 
foi o que aconteceu. Agora, a abertura de 
ação criminal contra o responsável pela 
lesão corporal (ou ameaça, estupro, assédio 
moral, etc) não está mais condicionada a 
uma representação da vítima. Ou seja, o 
processo poderá ser aberto mesmo se a 
mulher não prestar queixa. 

Antes, para abrir a ação, era necessária 
uma representação da vítima. Se após a 
agressão ela optasse por não denunciar o 
companheiro, nada poderia ser feito.  Com 
a mudança, diante da denúncia de tercei-
ros (vizinhos, por exemplo), o Ministério 
Público poderá acionar o responsável pela 
agressão, retirando da mulher essa pressão. 

Até então, era grande o número de 
casos que não foram avaliados pela Justiça 
porque as agredidas desistiram de levar 
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adiante o processo contra os agressores. 
Graças à decisão do STF, o Estado, mesmo 
contra a vontade da vítima, poderá conti-
nuar a investigar e processar os agressores. 

O castigo físico aplicado em mulheres 
é um hábito que os homens trazem da an-
tiguidade, e a Lei Maria da Penha simboliza 
uma mudança cultural importantíssima. E 
os números revelam essa transformação 
social. 

Dados da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, do governo federal, mostram 
que o número de atendimentos cresceu 
desde a entrada em vigor da lei. Entre abril 
de 2006, quando começou a funcionar, e 
dezembro de 2011, a Central de Atendi-
mento à Mulher (Ligue 180) recebeu 2,3 
milhões de ligações. O número de serviços 
especializados no atendimento à mulher, 
como delegacias e juizados, também 
aumentou. No ano passado, o país tinha 
928 serviços, contra os 521 existentes em 
2006 – um crescimento de 78,1%. Com 
a aplicação da Lei Maria da Penha, entre 
setembro de 2006 e março de 2011, foram 
abertos 332 mil processos e houve 110 mil 
agressores sentenciados. Além disso, foram 
efetuadas 1.577 prisões preventivas, 9.715 
prisões em flagrante e os juízes expediram 
93.194 medidas de proteção. 

Enfim, trata-se de uma lei que encoraja 
as denúncias, garante a integridade física das 
mulheres e que está ajudando a promover 
uma mudança de cultura no relacionamento 
entre homens e mulheres. E, neste Dia 
Internacional da Mulher, nada melhor do 
que comemorar a louvável decisão do STF.
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AGENDA DE EVENTOS

MARÇO

15 (Quinta) - Reinício das atividades 
do Curso de Dança de Salão, às 20h, 
no Salão de Festas da Sede A

17 (Sábado) - Jogos de Integração 
da APCEF em Tramandaí – Fase 
Estadual

18 (Domingo) - Jogos de Integração 
da APCEF em Tramandaí – Fase 
Estadual

20 (Terça) - Início do Curso de Inter-

pretação Teatral com Sandra Lourei-
ro, das 20h às 22h na Cia. de Arte 

31 (Sábado) - Festa de Páscoa Infantil 
(Local : Sede A)

ABRIL 

22 (Domingo) - Início dos Jogos da 
Fenacef (Local: Circuito Hidromine-
ral de Águas de Lindoia, SP)

26 (Quinta) - Encerramento dos 
Jogos da Fenacef (Local: Circuito Hi-
dromineral de Águas de Lindoia, SP) 

É Páscoa na APCEF!

Para celebrar a chegada da Páscoa, a 
APCEF prepara uma festa muito especial! 
O dia 31 de março será de muitas ativi-
dades, brincadeiras e oficinas na Sede A. 

A lista de atrações especiais pro-
mete agradar a toda a criançada. Além 
das guloseimas, refrigerantes e a sempre 
aguardada chegada do coelho, haverá 
teatro infantil, gincanas e brincadeiras 

Brincadeiras, alegria e muito chocolate marcaram a festa em 2011

com animador, castelo medieval, piscina 
de bolinhas, chute a gol, cama elástica, 
tobogã, pinturas faciais, varal de pinturas 
e muito mais! 

A festa acontece a partir das 15h, na 
Av. Coronel Marcos, 627, bairro Ipane-
ma. Confirme a sua presença através do 
e-mail: eventos@apcefrs.org.br, ou pelo 
telefone (51) 3268-1611. 

Fotos Arquivo/Interlig

A sede Roselândia foi palco para um 
festejado almoço de confraternização na 
Regional Passo Fundo, no último dia 11 
de março. Pela manhã, associados(as) e 
convidados(as) participaram de mateada 
e torneio de futebol, que serviu de pre-
paração para a etapa final dos Jogos de 
Integração. 

Às 11h30min, foi servida caipirinha 
como aperitivo. O almoço foi um “super-
galeto com massa”, com saladas variadas. 
A diversão continuou à tarde, com uma 
atividade de confraternização. O almoço 
foi uma exceção este mês; a partir de 
abril, segue o tradicional calendário de 
eventos com os jantares de Passo Fundo. 

Almoço na Regional 
Passo Fundo

A APCEF deu as boas-vindas aos(às) 
novos(as) colegas da Caixa, chamados no 
último concurso no Estado, com mais 
um jantar de confraternização preparado 
pelo Núcleo de Cultura Gaúcha.

Em um encontro marcado pela 
descontração e o bate-papo, todos(as) 
foram recebidos(as) na noite de 16 de 
fevereiro pelo vice-presidente Marcos 
Todt, o diretor Paulo Cesar Ketzer e o 
integrante do Conselho Deliberativo, 
Clélio Luiz Gregory. 

No Galpão Crioulo da Sede B da 
Associação, os(as) convidados(as) sabo-
rearam um galeto acompanhado de massa 
e saladas. Todt saudou os convidados, 

apresentando a Associação. Momentos 
depois, Ketzer falou sobre a construção 
da Nova Colônia em Tramandaí (leia 
mais na página 9 desta edição). Também 
estiveram presentes os instrutores Hum-
berto Solaro e Sabrina Muniz. 

Jantar para novos(as) 
colegas da Caixa

Convidados(as) conheceram as instalações  
e projetos da Associação

Fotos Arquivo/APCEF
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Em um ano de governo, a presidenta 
Dilma Rousseff mostrou-se pouco ousada, 
mas não bancou retrocessos de maior 
gravidade. Nesta segunda-feira (6 de feve-
reiro), porém, ela macula o seu mandato 
com o leilão para a “concessão” de três dos 
mais rentáveis aeroportos do país – Gua-
rulhos, Campinas e Brasília. O seu discurso 
antiprivatista de campanha, que acuou os 
tucanos, será jogado pelo ralo. 

Os argumentos usados para justifi-
car a privatização não convenceram os 
trabalhadores do setor, os movimentos 
sociais e vários estudiosos desta matéria 
estratégica. Fala-se da ausência de recursos 
públicos para modernizar os aeroportos e 
da urgência de investimentos para atender 
a crescente demanda do setor. A Copa 
do Mundo e as Olimpíadas são apontadas 
como motivos da pressa no leilão. 

A desculpa da falta de  
recursos

Como já apontou o economista Paulo 
Kliass, a desculpa da falta de verbas para 
os investimentos necessários não tem 
consistência:

Recursos sobram no Orçamento! 
O problema é a prioridade definida pelas 
autoridades para a sua utilização. Encer-
radas as contas de 2011, por exemplo, 
apurou-se que o Estado brasileiro forçou a 
geração de um superávit primário no valor 
de R$ 130 bilhões ao longo do ano. Uma 
loucura! Mais de 3% do PIB destinados 
exclusivamente para o pagamento de juros 
da dívida pública.

Agora basta uma simples comparação. 
A operação de privatização desses três 
aeroportos vai render R$ 240 milhões 
por ano aos cofres da União. Ou seja, se 
houvesse destinado apenas minguados 
0,2% do superávit a cada ano para esse 
importante compromisso, não precisaria 
transferir a concessão dos aeroportos ao 
capital privado.

A cobiça das empresas 
“privadas”

O que justifica, então, privatizar este 
importante patrimônio público. Cons-
truído com dinheiro do povo, estes três 
aeroportos são responsáveis por 30% do 
total do transporte de passageiros, 57% 
do total das cargas e 19% das aeronaves 
que circulam em todo o país. Eles sempre 

O erro da privatização dos aeroportos
foram alvo da cobiça de poderosas em-
presas “privadas”, nacionais e estrangeiras.

Com o crescimento da demanda no 
setor, decorrente do aquecimento do mer-
cado interno e da melhoria do poder aqui-
sitivo dos brasileiros, este apetite cresceu 
ainda mais. As corporações empresariais 
enxergam nestes aeroportos verdadeiras 
minas de ouro. Para forçar a privatização, 
elas contam com ajuda da mídia privatista, 
que faz terrorismo com os chamados 
“apagões aéreos”.

Cedência à pressão dos 
monopólios

Alguns “calunistas” da mídia parecem 
condenar as pessoas de baixa renda pelo 
“caos” nos aeroportos, amplificando a 
visão preconceituosa das elites. Durante o 
governo Lula a aviação comercial teve um 
crescimento vertiginoso no país - com a ex-
pansão de 118% nos últimos oito anos. Em 
2011, pela primeira vez na história deste 
país, as viagens de avião ultrapassaram as 
realizadas em ônibus interestaduais. Daí a 
violenta gritaria da mídia pela privatização 
do setor.

Diante desta violenta pressão e dos 
reais gargalos do setor, que decorrem 
da falta de investimentos nas três últimas 
décadas e do seu longo processo de suca-
teamento, Dilma Rousseff resolveu ceder. 
A presidenta parece ter pressa. Ela teme 
o caos, com as filas e a gritaria midiática, 
principalmente por ocasião dos dois even-
tos esportivos. Mas quais as conseqüências 
da privatização?

Soberania nacional corre 
riscos

Entre outros efeitos negativos, a en-
trega à iniciativa privada dos aeroportos 
põe em risco a própria soberania. É preo-
cupante que áreas estratégicas, considera-
das de segurança nacional, sejam invadidas 
por empresas que visam somente o lucro, 
que não têm qualquer compromisso com a 
nação. Este temor é que explica a histórica 
resistência da cúpula da Infraero, formada 
por militares.

Não é para menos que a maioria dos 
aeroportos do mundo está sob controle 
do Estado, inclusive nos EUA – nação 
tão paparicada pelas mentes colonizadas 
e entreguistas. Após os atentados de 11 
de setembro de 2001, o governo ianque 

inclusive reforçou este controle. Até as 
empresas terceirizadas passaram a ser mais 
fiscalizadas.

Desmantelamento da  
malha aérea

Além da razão política, a privatização 
terá consequências danosas para a socie-
dade. É bom lembrar que este sistema é 
interligado. A Infraero gerencia 66 dos 67 
aeroportos no território brasileiro. Eles 
representam 97% do movimento do trans-
porte aéreo regular, o que corresponde 
a 2,6 milhões de pousos e decolagens, 
transportando mais de 155 milhões de 
passageiros por ano.

Neste sistema interligado, os aeropor-
tos mais rentáveis ajudam a manter os mais 
deficitários, de menor fluxo de passageiros, 
mas decisivos para o transporte regional. 
Ao privatizar Guarulhos, Campinas e Bra-
sília, estes perderão importante fonte de 
recursos, o que levará ao desmantelamento 
de toda a malha aérea – a exemplo do que 
já ocorreu com a privatização do setor 
ferroviário. 

Menos manutenção e 
segurança

Indignado, ele lembra que a Infraero 
é altamente lucrativa e foi considerada no 
início de 2011 a segunda melhor empresa 
gestora de aeroportos do mundo. Nada 
justifica, portanto, ela ser minoritária nos 
aeroportos privatizados. “Ela é muito 
eficiente em seu produto final. É cobiçada 
por vários países, que tentam firmar acordo 
com o Brasil para que ela administre os seus 
aeroportos”. 

Além do desmantelamento da malha 
aérea, nada garante que os três aeroportos 

privatizados serão modernizados, melho-
rando o atendimento aos usuários. Pela 
lógica do sistema, os capitalistas visam o 
lucro. Será que investirão a contento na 
segurança ou na manutenção dos aero-
portos? Eles não cortarão custos, inclusive 
demitindo trabalhadores, para elevar sua 
rentabilidade? 

Demissões e precarização 
do trabalho

O dirigente da Sina não vacila nas res-
postas. Para ele, a tendência é que muitos 
funcionários da Infraero, “com todo o seu 
know-how e experiência, serão descar-
tados. Quando se vê o perfil do pessoal 
da Infraero, nota-se que é um profissional 
mais antigo, com mais de 30 anos. Nas 
empresas privadas que atuam no setor 
predomina a garotada de 20 anos, com 
salários menores”.

Outro grave problema é que as regras 
para a “concessão” são um presente para 
os poderosos monopólios privados. No 
leilão de hoje, Guarulhos tem um lance 
mínimo de R$ 3,4 bilhões, com concessão 
de 20 anos. Viracopos tem um valor inicial 
estipulado em R$ 1,5 bilhão e prazo de uso 
de 30 anos. Brasília teve o lance mínimo 
arbitrado em R$ 582 milhões, com prazo 
de uso de 30 anos.

O contrato cria a chamada Sociedade 
de Propósito Específico (SPE) com o obje-
tivo de gerir o negócio, onde o capital pri-
vado fica com 51% dos votos e a Infraero 
com 49%. Devido à urgência das obras, a 
tendência é que a SPE receba empréstimos 
do BNDES. O edital também não fixa as 
contrapartidas, como a responsabilização 
do consórcio ganhador pelos aeroportos 
de menor fluxo.

* Altamiro Borges

Altamiro Borges é jornalista,  
presidente do Centro de Estudos  
da Mídia Alternativa Barão de Itararé, 
militante do PCdoB e autor do  
livro “A Ditadura da Mídia”.  
Também gerencia o Blog do Miro 
(www.altamiroborges.blogspot.com), 
de onde este artigo foi extraído.

QUEM É ?
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ao salário após 10 anos de recebimen-
to. Esclareço também que o CTVA 
não é juridicamente uma verba even-
tual, como sustenta a empresa] Ora, 
considera-se que estes argumentos 
da Caixa não são sustentáveis, porque 
a análise jurídica de seus próprios 
Normativos conduz o raciocínio para 
o sentido inverso. 

Vejamos abaixo, por exemplo, o 
que diz o Manual Normativo RH 151, 
que trata do adicional de incorporação 
da Gratificação de Função: 

“3.6.2.1. Para o cálculo do Adi-
cional de Incorporação, considera-se o 
valor de gratificação dos CC exercidos, 
conforme Tabela de Valor Mensal de 
Gratificação (RG115), vigente na data 
da dispensa, acrescido das vantagens 
pessoais correspondentes, quando se 
tratar de função de  confiança”.

Comparando o que diz o RH 151 
e o que sustenta a empresa no Judiciá-
rio, significaria dizer que o CTVA não 
é uma Vantagem Pessoal - o que seria 
um verdadeiro absurdo!

O que se considera ser a falência 
absoluta da tese da empresa (que nega 
que o CTVA seja um complemento da 
Gratificação de Função ou Comissiona-
mento), é o que diz CI GEARU 055/98, 
que tornou público o PCC/98, ao con-
ceituar Complemento de Mercado do 
seguinte modo:

“2.2. Complemento de mercado: 
é um complemento variável seme-
lhante ao atual Abono de Ajuste Tem-
porário de Remuneração Gerencial, 
porém, estendido a todos os cargos 
comissionados. Terá direito a este 
complemento o empregado que, após 
designado para o cargo em comissão, 
ainda permanecer com a remuneração 
abaixo do piso de mercado, conforme 
Tabela Específica.” 

Por estas razões, sustenta-se com 
absoluta segurança que o CTVA é parte 
indissociável da Gratificação de Função!

Qualquer dúvida, sugestão ou 
crítica, por favor, entre em contato.

Há muito tempo debatemos no 
Judiciário Trabalhista o real significado 
do CTVA, sempre para demonstrar 
que este Complemento, em verdade, é 
parte da Gratificação de Função. Sendo 
assim, ele deve – após um longo perío-
do de recebimento – incorporar-se ao 
salário, da mesma  forma como ocorre 
com a Função. 

Este assunto já foi decidido de 
muitas formas na Justiça do Trabalho, 
ora pendendo para a tese da Caixa, ora 
mais inclinado aos fundamentos que 
sustentamos. Felizmente, hoje, a maio-
ria das decisões está coincidindo com 
a tese de que o CTVA é um apêndice 
da gratificação de função. 

Ao tratar deste assunto aqui no JB, 
a intenção é compartilharmos este de-
bate, em especial com os que recebem 
CTVA, para que saibamos exatamente 
quais são os argumentos da Caixa para 
negar o direito, bem como aqueles que 
usamos cotidianamente para sensibili-
zar os Julgadores. 

A posição da Caixa sempre foi 
negar que o CTVA seja verba salarial 
vinculada à Gratificação de Função. 

Num destes julgamentos proferi-
dos pelo nosso TRT, há uma brilhante 
síntese sobre o que pensa a Caixa sobre 
o assunto. Eis o que diz um extrato do 
Acórdão: 

“Explica [a Caixa] que o CTVA não 
se incorpora à remuneração, não se 
aplicando a Súmula nº 372 ao caso por-
que existe norma contratual expressa 
- Manual Normativo - nesse sentido. 
Sustenta que a norma em questão é 
benéfica aos empregados, pois instituiu 
direito não previsto em lei, devendo 
ser interpretada restritivamente, nos 
termos do art. 114 do Código Civil. 
Pondera que o CTVA é valor eventual e 
variável, correspondente a uma parcela 
que complementa a remuneração-base 
do empregado quando esta for infe-
rior ao valor do Piso de Referência de  
Mercado, de acordo com a tabela de 
Gratificação de Cargos em Comissão.”

[Esclareço que a súmula 372 do 
TST é a que diz a que função incorpora 

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fseadvogados.adv.br

CTVA É PARTE INDISSOCIáVEL DA 
GRATIFICAÇÃO DE UNIÃO

SEUS DIREITOS

Negociações para  
solucionar problemas  
nas Rerets

relacionadas às férias interrompidas.

A rodada de negociações serviu 
também para debater outros assuntos de 
suma importância para o(a) associado(a) 
APCEF, confira: 

 Promoção por mérito

A Caixa pretende revisar o modelo 
em vigor. A empresa deve apresentar, na 
primeira quinzena de março, uma propos-
ta consolidada para definir as novas regras, 
referentes ao ano-base 2012, e os critérios 
a serem adotados no próximo ano, lem-
brando que este assunto é debatido em 
Comissão Paritária.

 Horas extras

Uma jornada além do horário con-
vencional põe em risco a saúde do(a) 
trabalhador(a), e a CEE lembrou disso 
durante a reunião. A CEE denunciou a 
pressão imposta pelos gestores para que 
os(as) empregados(as) façam a compensa-
ção das horas trabalhadas a mais, de forma 
vinculada à política de metas abusivas 
cobradas pelo banco.

 Modelo de PLR

Também em março, uma reunião 
da comissão paritária - a ser formada por 
representantes dos trabalhadores e da 
Caixa - irá debater uma proposta especí-
fica de modelo de Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR) na empresa.

 Aposentados

Ainda há problemas relativos ao 
pagamento indevido de tarifas bancárias 
pelos aposentados. A Caixa também 
demora em alterar o valor das taxas de 
juros do cheque, o que vem prejudicando 
o segmento. A empresa assumiu o com-
promisso de devolver tudo aquilo que for 
debitado indevidamente. A ideia da Caixa 
é resolver definitivamente essa situação na 
primeira quinzena de março. 

A primeira rodada deste ano das 
negociações permanentes com a Caixa 
voltou a debater, em Brasília, os proble-
mas que os(as) trabalhadores(as) vêm 
sofrendo depois que o banco retomou 
as retaguardas de agências (Rerets). 

A Comissão Executiva dos Em-
pregados (CEE/Caixa) voltou a cobrar 
uma solução da Caixa para o problema. 
Quem representou os bancários gaúchos 
foi o diretor de Relações de Trabalho da 
APCEF, Marcello Carrión. 

O movimento nacional dos empre-
gados quer dar um basta nos abusos da 
carga de trabalho nas unidades de ponta, 
provocados pela carência de recursos 
humanos. Durante a rodada, os empre-
gados reiteraram que boa parte dos(as) 
empregados(as) das retaguardas segue 
sobrecarregada, com falta de substitutos, 
extrapolação da jornada, falta de treina-
mento para desempenhar as atribuições 
exigidas, falta de segurança e espaço 
físico inadequado. A Caixa também 
reconheceu a natureza estressante das 
atividades dos tesoureiros, e admitiu que 
será preciso priorizar a segurança.

Sobre as retaguardas, as agências 
vão passar por um processo de dimen-
sionamento, segundo anunciou a Caixa.

O quantitativo a ser dimensionado é 
de 5.738 pessoas, mas há ainda a neces-
sidade de alocação de pelo menos 400 
novas vagas para as Rerets. O processo 
ainda está sendo concluído, mas já foi 
tomada a decisão de contratar 418 novos 
bancários. As unidades que estiverem 
fora do modelo de Reret terão alguns de 
seus serviços centralizados, para diminuir 
a carga de trabalho.

A Comissão aproveitou para rei-
vindicar a valorização da carreira para 
os empregados que serão atingidos 
pelo modelo de Reret a ser implantado, 
para que sejam evitadas situações como 
as do não cumprimento do horário de 
almoço, a extrapolação da jornada sem 
registro correto, os descontos de valores 
por falhas tecnológicas do sistema e as 



Um dos aspectos que hoje são marca indelével da APCEF, e que foram 
ganhando importância ao longo do tempo são, sem dúvida, a mobilização e a 
luta. É verdade que ela sempre esteve presente, mas foi somente na metade 
da década de 1980 que a entidade passou a representar de maneira mais 
incisiva os(as) empregados(as) na busca por seus direitos.

Um dos personagens simbólicos desse importante período de transição 
é Sergio Nunes da Silva, conhecido como Serginho, que presidiu a Associação 
de 1984 a 1986. Aos 60 anos, ele relembra sua marcante passagem no co-
mando da APCEF, paralelamente ao movimento de redemocratização do país.

Serginho ressalta que, nos anos que antecederam o seu mandato, a 
APCEF não era tão engajada, “até por culpa da Ditadura, e por haver ainda 
muita dependência financeira em relação à Caixa, o que gerava certo descon-
forto na hora das reivindicações. Mas conseguimos dar uma guinada nisso”. 

“Logo que a nossa plataforma foi eleita, o grupo já achava que a APCEF 
deveria exercer esse papel junto à Caixa. A Associação já fazia isso, mas de 
maneira incipiente; não tinha esse caráter organizativo”, recorda ele.

Em questão de meses, a Diretoria elegeu três lutas distintas. “A primeira 
delas foi o processo seletivo discriminatório dos Escriturários Básicos. Pre-
cisávamos de funcionários, e a Caixa estava há muito tempo sem realizar 
concurso público. O direito à sindicalização foi outra bandeira levantada pelo 
grupo: a direção da Caixa entendia que não era esse o papel das Associa-
ções, mas conseguimos reverter o quadro. Por último, veio a Grande Greve 
pelas 6h. Éramos bancários, mas considerados economiários à época. Isto 
também foi modificado: a passeata em nível nacional, junto à paralisação de 
quase 100% da Caixa, fez com que adquiríssemos mais força no Congresso 
e na discussão com líderes dos partidos, obtendo essa vitória logo depois”.

Serginho concorda que, do ponto de vista político, essa foi a principal 
luta durante a sua gestão. “Não deixamos de lado o lazer, pelo contrário. 
Apenas mudamos o foco. Assim, nesse episódio em específico, nos tornamos 
uma referência no país”, declara.

A APCEF acaba de lançar a Campanha de Doações ao Memorial. O 
objetivo é reunir o maior número possível de donativos com valor histórico. 
Faixas, fotos, troféus, camisetas, impressos, tudo o que puder acrescentar 
sobre a história da Associação será bem-vindo. No Memorial, esses artigos 
serão guardados com os cuidados que merecem e poderão ser conferidos 
pelo público em geral. 

Para garantir que o espaço seja ainda mais rico e informativo, a Cam-
panha de Doações será uma ferramenta de grande importância. Todo e 
qualquer artigo referente à história da Associação será reunido e catalogado 
por uma equipe profissional.

As doações de materiais históricos podem ser feitas diretamente na 
sede administrativa (Avenida Coronel Marcos, 851, Bairro Ipanema). Mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3268-1611.

“Nosso objetivo é prestar uma homenagem justa a todos que par-
ticiparam da APCEF e dar continuidade a essa história, fazendo com que 
ela perdure no tempo”, afirma o vice-presidente da APCEF, Marcos Todt.

Atualmente, está sendo montado um diagnóstico mais detalhado de 
todos os arquivos relacionados a cada período histórico da APCEF, desde 
a sua fundação. Assim, o espaço está temporariamente fechado para visi-
tação pública. Estão sendo identificadas as demandas, e sendo verificado o 
estado físico atual dos arquivos. Documentos antigos, fotografias históricas, 
infográficos, troféus, placas comemorativas, tudo está sendo reunido e ca-
talogado para, posteriormente, ser disponibilizado ao público da maneira 
mais completa.

* Aproveitando o atual momento de retomada de suas memórias, a 
APCEF deu início, em março, à Oficina de Criação Literária Romance 
Histórico APCEF/RS 60 Anos, que ajudará a contar a nossa trajetória. 

APCEF INICIA CAMPANHA 
DE DOAÇÕES AO  
MEMORIAL

A Greve Pelas 6 Horas, em 1985, foi uma resposta a anos de repres-
são e sérias dificuldades para os trabalhadores. Em todo o país, houve 
adesão de praticamente todos os empregados da Caixa. Essa greve de 24 
horas ficou marcada como o movimento que determinou a aprovação da 
Lei 4.111-4, que estabelecia a jornada de 6h aos empregados da Caixa. 
A partir de 17 de dezembro de 1985, com a lei sancionada pelo então 
presidente José Sarney, o bancario da Caixa passou a ter direito a uma 
jornada diária de trabalho de seis horas, independentemente de opção. 
Até então, por força da legislação, essa jornada era de oito horas.

Toda essa trajetória de lutas está sendo documentada e ganhará 
especial destaque no Memorial da APCEF. O ex-presidente vê a instalação 
do espaço como símbolo de um avanço muito importante, “afinal são a 
história e os fatos que constroem uma entidade. O pessoal que entrou 
recentemente na Caixa desconhece essa trajetória de lutas. O Memorial 
veio sanar uma lacuna que existia, além de valorizar as diretorias que por 
aqui passaram e, também, a própria evolução da Associação”, finaliza.

UMA HISTÓRIA DE LUTAS E 
REIVINDICAÇÕES

Em 1985, Greve Pelas 6 Horas foi uma resposta a anos de repressão

Foto: Arquivo/APCEF



O SHOW DEVE CONTINUAR!

O Memorial da APCEF terá um cantinho especial para um dos grandes 
“xodós” da APCEF. Mais de três décadas atrás, a Caixa inaugurava um dos 
grupos de teatro amador mais antigos em atividade no Rio Grande do Sul. 
Para a Diretoria da Associação, essa é uma história que todos precisam 
valorizar.

Entre as precursoras da trupe, está a associada Juçara Menezes Flores, 
60 anos. Atuando na época como gerente do núcleo de seguros, ela deci-
diu unir-se a um grupo de colegas para uma experiência até então inédita. 
O objetivo era constituir, de maneira descompromissada, um conjunto 
teatral que ajudasse a combater o estresse do dia a dia na agência. Eles 
não imaginavam, porém, que a primeira reunião atrairia quase 40 pessoas.

Juçara estava entre os membros que possuíam pouca prática no assun-
to: sua única experiência era acadêmica, dirigindo peças infantis enquanto 
cursava o Instituto de Educação General Flores da Cunha. Ela estreou como 
atriz justamente no Caixa de Pandora, mas logo passaria para a produção 
cênica, como auxiliar de direção e assinando a sonorização e figurinos.

A estreia nos palcos foi com a apresentação do roteiro poético 
“Alastro” (1980), sob a direção de Augusto Hernandez. A primeira peça 
completa, “O Homem do Princípio ao Fim”, foi montada no ano seguinte. 
O resto é história. Com o passar dos anos, o grupo deixou de pertencer 
à Caixa e passou a ser vinculado à APCEF. Vieram novos integrantes (in-
cluindo familiares e convidados), espetáculos premiados e recordes de 
público. Aposentada da Caixa há 15 anos, Juçara Flores está desligada do 
grupo há um bom tempo e guarda boas lembranças do período. Diverte-
-se ao lembrar que, nessa primeira apresentação, o elenco subiu ao palco 

vestindo abrigo, pois ainda não havia recursos para figurinos. “Mas sempre 
havia público, porque a curiosidade geral era grande. Nossas exibições eram 
no auditório da Caixa e isto, de certa forma, valorizava o nosso trabalho, 
lembra. Depois passamos a vender ingressos e a coisa foi ganhando corpo”.

Juçara comemorou a chegada do Memorial e se vê honrada com a 
iniciativa. “Acho um projeto muito importante. Os brasileiros em geral têm 
memória bem curta, então é preciso que as referências do passado sirvam 
como uma base bem sedimentada para seguir adiante”.

Prestes a completar 60 anos, em junho de 2013, a Associação 
do Pessoal da Caixa Econômica Federal está mais viva do que nunca.

Desde a sua festejada inauguração em 2011, o Memorial da AP-
CEF passou a concentrar, num único espaço, um extenso trabalho de 
resgate da memória da Associação. Estão lá as lutas, as conquistas, os 
avanços na garantia do bem-estar dos(as) associados(as) e dos seus 
direitos. As figuras públicas (e também de bastidores) que ajudaram, 
e ajudam, a construir essa história também marcam presença através 
de fotos e documentos.

O Memorial da APCEF teve a sua placa de inauguração descerrada 
em meio às comemorações do aniversário de 40 anos da Fenae, na sede 
administrativa. O acontecimento foi prestigiado por um grande públi-
co, reunindo desde associados(as) veteranos(as) até trabalhadores(as) 
recém ingressados(as) na Caixa. Durante a solenidade, ex-diretores 

da APCEF foram homenageados pelos serviços dedicados ao fortale-
cimento da Associação.

O Memorial ocupa o espaço que, antes, era utilizado como sala 
de reuniões da Associação, na sede B, em Porto Alegre. No espaço, 
estão disponíveis, entre outros artigos, a primeira ata da APCEF e a 
primeira edição do João de Barro.

O RESGATE DE HISTÓRIAS 
QUE SOBREVIVEM AO 
TEMPO 

Marcos Todt e os ex-dirigentes Maria Regina Figueiró, Alcio Faria, Sérgio Nunes da 
Silva, Maria Júlia Baron e Armando Fonticielha na inauguração do espaço, em 2011

Caixa de Pandora em seus primórdios, no início da década de 1980

Foto: Arquivo Pessoal/Juçara Flores

Foto: Arquivo/Interlig
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Aproveite os descontos  
nas instituições de ensino  
conveniadas com a APCEF

A APCEF mantém convênios com 
várias empresas e entidades, dentre 
elas instituições de ensino. Para os(as) 
associados(as), isto significa descontos 
nas mensalidades. Assim, é bom ficar de 
olho nas oportunidades. 

Para ter acesso à listagem, basta en-
trar no site www.apcefrs.org.br e clicar 
no banner à direita. Ali estão relacionados 
os convênios por segmento. Há desde 
escolas infantis até cursos superiores 
e profissionalizantes, passando pelo 
ensino à distância e escolas de idiomas. 
Confira abaixo algumas das instituições 
conveniadas. 

UNISC

Possibilitando que associados(as)
de todo o Estado possam usufruir do 
convênio, a universidade oferece como 
opção cursos à distância - há descontos 
de 10% nas mensalidades, nos cursos de  
Pós-Graduação e Extensão.

Mais informações pelo telefone (51) 
3717-7664 ou no site: www.ead.unisc.br.

ESADE

Classificada como a terceira melhor facul-
dade de Porto Alegre pelo Ministério da 
Educação, a Esade auxilia o recrutamento 
de talentos através de uma rede de em-
presas parceiras.

O(a) associado(a) APCEF usufrui de des-
contos exclusivos conforme o número de 
créditos realizados, que seguem tabela 
própria de valores. Os cursos oferecidos 
são Administração, Contabilidade, Direi-
to, Economia, Enfermagem e Psicologia. 
A instituição também oferece cursos 
de graduação tecnológica em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Gestão 
Financeira, Gestão da Qualidade, Gestão 
de RH, Logística e Marketing. Para cursos 
de graduação os valores variam de 7,5% 
até 15%. Para cursos de extensão e pós, 
há 10% de desconto sobre o valor total 
do curso.Mais informações pelo telefone: 
(51) 3251-1111, ramal 5119, ou no site:  
www.esade.edu.br.

ODONTOLOGIA – Porto 
Alegre – Niélli Caetano de 
Souza. Rua Francisco Ferrer, 
441, Sala 201 – Bairro: Rio 
Branco. Fone: (51) 3085-
7298 / (51) 8549-1119. 
E-mail: niellisouza@yahoo.
com.br

DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM – Porto Ale-
gre – Mediscan Medicina 
Diagnóstica. Rua General 
Vitorino, 284 – Bairro: Cen-
tro. Fone: (51) 3224-5239.  
E-mail: mediscan@medis-
can.com.br / www.medis-
can.com.br

Veja todos os convênios em 
www.apcefrs.org.br/conve-
nios/saude.htm

NOVOS  
CONVÊNIOS 

FMP/RS

O objetivo do convênio é estabele-
cer a integração entre a APCEF e a Funda-
ção Escola Superior do Ministério Público 
do Rio Grande do Sul, buscando viabilizar 
aos(às) associados(as) e seus(uas) depen-
dentes desconto na matrícula nos cursos 
preparatórios à carreira do MP e de pós 
graduação na modalidade ensino à dis-
tância. Nos cursos preparatórios, para 
matrículas individuais, o desconto é de 
10% sobre a mensalidade. 

Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (51) 3027-6565, ou no site: 
www.fmp.com.br. 

FACULDADE DE DIREITO 
DA ESCOLA SUPERIOR 
DO MP/RS

O objetivo do convênio é estabe-
lecer a integração entre a Faculdade de 
Direito da Escola Superior do Ministério 
Público e a APCEF, viabilizando aos afi-
liados da Associação e seus dependentes 
descontos ao matricularem-se nos cursos 
de graduação e pós-graduação na modali-
dade presencial. Nos cursos de graduação 
em Direito, para matrículas individuais, 
há 5% de desconto sobre a mensalidade; 
nos cursos de pós-graduação modalidade 
presencial, para matrículas individuais, 
10% de desconto sobre a mensalidade. 

Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (51) 3027-6565 ou no site : 
www.fmp.com.br. 

ULBRA

A integração entre a APCEF e a 
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) 
oferece aos(às) associados(as) e depen-
dentes descontos de 10% nos serviços e 
cursos em todas as instituições de ensino, 
cursos de graduação - exceto Medicina, 
Medicina Veterinária e Odontologia e nos 
cursos de pós-graduação (Especialização, 
Mestrados e Doutorados, Cursos de 
Extensão, MBAs). 

Também existem descontos por 
pagamento antecipado, 10% na rematrí-

cula cumulativo ao benefício do convênio 
- todo aluno que efetuar o pagamento 
em dia, terá um desconto de 10% na 
rematrícula e 5% nas demais parcelas do 
semestre e mais o benefício do convênio. 

Mais informações pelo telefone (51) 
3477-9166, ramal 2223, ou pelo e-mail : 
convenios.ulbra@ulbra.br.  

SENAC

O convênio é válido para todas as 
unidades do Senac no Estado. Em Porto 
Alegre, além das faculdades, estão locali-
zadas cinco escolas - Senac Comunidade, 
Senac Informática, Senac Passo D’Areia, 
Senac 24 Horas e Senac Educação à 
Distância. 

O Senac-RS possui quatro faculda-
des – Faculdade Senac-RS, Faculdade 
de Tecnologia Senac Passo Fundo e 
Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas. 
Elas oferecem cursos de graduação,  
pós-graduação e extensão, nas mais di-
versas áreas de conhecimento. 

Na graduação, são oferecidos cursos 
de Tecnologia em Análise em Desenvol-
vimento de Sistemas, Design de Moda, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão 
Financeira, Hotelaria, Marketing e Rede 
de Computadores. Para quem busca 
aperfeiçoar seus conhecimentos, há os 
cursos de extensão.

Na área de pós-graduação, são 
oferecidas especializações em Finanças, 
Gestão de Eventos e Hotelaria, Logística 
Aplicada, Segurança da Informação, Artes 
Visuais, Educação Ambiental, Gestão do 
Varejo e Governança de TI, entre outras.

Com a parceria, associados têm 
10% de desconto, inclusive na matrícula, 
em cursos superiores, técnicos e de for-
mação e aperfeiçoamento. O convênio 
não contempla os cursos de ensino à 
distância. Mais informações no site: www.
senacrs.com.br. 

BRIQUE

VENDO Polo Hatch, 2003, 
1.6, completo, com roda de 
liga leve 14 (R$ 23.500,00); 
VENDO Vectra Sedan 
2000, GLS, 8v, Azul metá-
lico, completo, ar digital, 
Roda de liga leve 16 (R$ 
21.500,00); VENDO Palio 
2000, 4 portas, cinza me-
tálico, com vidro elétrico 
(R$ 13.500,00). leandro-
luiskafer@yahoo.com.br 
/ (55) 9991.4715 – Santo 
Cristo, RS

VENDO/TROCO Apto. 
Capão da Canoa, 6º andar, 
1 dorm, banheiro com bal-
cões sob medida, cozinha 
americana c/armários sob 
medida, sala estar/jantar, 
sacada fechada com chur-
rasqueira, box, vista p/ o 
mar de todas peças, R$ 
200.000,00, aceito troca 
por apto. até o mesmo 
valor em Novo Hamburgo.  
Tratar com Elen: (51) 3502-
5035, 9648-1718 elenleri-
na@gmail.com 
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Edital dE ElEiÇÃO

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul 
- APCEF/RS, através do Coordenador Provisório da Eleição, torna público 
a todos seus associados e associadas com capacidade para ser votados e/
ou de exercer o direito de voto, que será realizada eleição para renovação 
da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo da 
Entidade, nos dias 26 e 27 de abril de 2012, com coleta de votos das 10 
horas do dia 26/04/2012 até as 16 horas do dia 27/04/2012, na sede cen-
tral da APCEF/RS  (no endereço abaixo), nas agências e demais unidades da 
Caixa Econômica Federal estabelecidas no Estado e, eventualmente, em 
outros pontos mediante acordo entre as chapas concorrentes. Através do 
presente edital, também torna público que está aberto o prazo até o dia 
27 de março de 2012, para inscrições de chapas concorrentes, alertando 
que estas deverão ser efetuadas na sede central da Entidade à Avenida 
Coronel Marcos, nº 851, em Porto Alegre, a qual ficará aberta das 9:00 
às 17:00 horas (de segunda a sexta-feira), para atender aos interessados. 
Todas as demais informações relativas à eleição objeto deste Edital po-
derão ser obtidas na sede central da APCEF/RS e na Norma  Estatutária 
que regulamenta o pleito, encontrável em www.apcefrs.org.br.

Porto Alegre, 12 de março de 2012. 
Ronaldo Zeni 

Coordenador Provisório da Eleição

CONFiRa O Edital dE ElEiÇÃO PUBliCadO  
NO SitE da aPCEF NO dia 12/03

A manhã de 10 de março foi escolhida 
para a realização de duas importantes Assem-
bleias na Sede A da APCEF. 

A primeira delas foi a Assembleia Geral 
de Apreciação do Balanço Geral e do Relató-
rio da Diretoria. Além de apreciar o Relatório 
e o Balanço de 2011, o evento serviu para 
deliberar sobre outros assuntos relaciona-
dos ao item. O Conselho Fiscal aprovou o 
Relatório 2011. 

Em seguida, aconteceu a Assembleia 
Geral de Abertura do Processo Eleitoral. O 
site da APCEF foi aprovado por unanimidade 

como o veículo de comunicação onde deve-
rão ser publicadas todas as comunicações da 
eleição (editais, etc.). O vice-presidente da 
APCEF, Marcos Todt, apresentou a proposta 
do Calendário Eleitoral, também aprovada 
por unanimidade. A data para a publicação 
do Edital Convocatório que abrirá prazo para 
inscrição de chapas a concorrer à eleição foi 
aprovada para o dia 12 de março (no site da 
APCEF e, posteriormente, no João de Barro). 
Em seguida, foi eleito o coordenador provi-
sório da Comissão Eleitoral: Ronaldo Zeni, 
diretor da Fetrafi-RS. A eleição foi unânime. 

Assembleias discutem  
próximas eleições

Ritmo intenso no 
canteiro de obras 
em Tramandaí

Todas as lajes foram concretadas nesta reta final de trabalhos

Arquivo/APCEF

A primeira etapa da maior obra da 
história da APCEF vai se aproximando do 
seu estágio final. Associados(as) de todo o 
Estado vêm acompanhando, até mesmo on-
line, o passo a passo da edificação da Nova 
Colônia de Férias em Tramandaí. 

Faça chuva ou sol, a equipe trabalha 
arduamente para obedecer o cronograma 
inicial. Tudo começou em 19 de março de 
2011, com o lançamento da Pedra Funda-
mental. Desde então, a Comissão Executiva 
de Obras, da APCEF, passou a acompanhar 
de perto a construção, realizando visitas 
periódicas de vistoria. O grupo atesta que 
os encaminhamentos seguem rigorosa-
mente o plano apresentado e aprovado em 
Assembleia. 

Nesta reta final no canteiro de obras, 
as atenções se voltam aos detalhes. A es-
trutura vai ganhando unidade e já exibe a 
aparência do que será a Nova Colônia muito 
em breve. Conforme explica o diretor de 
Patrimônio da APCEF, Paulo César Ketzer, 
está sendo concluída a concretagem das 
nove lajes e da rampa de acesso ao estacio-
namento do segundo pavimento. 

Até o final da atual gestão, em maio, 
serão concluídas a cobertura, paredes e 
revestimentos externos. A segunda etapa 
de obras, que será executada pela próxima 
gestão, compreende os trabalhos de acaba-
mento e ajustes finais. 

O prédio de oito pavimentos possui 
área total de 4.714 metros quadrados. 
Abrigará 40 apartamentos (o prédio atual 
tem 30), com capacidade para 220 pessoas. 
A Colônia será equipada com estaciona-
mento, salão de festas, lavanderia, área de 
recreação, sala de lareira, jardim, churras-
queiras, bicicletário, lancheria e cafeteria, 
dois elevadores e apartamentos adaptados 
a cadeirantes. 

A obra é, sem dúvida, o projeto mais 
ousado da Gestão Um Novo Tempo. A 
proposta de construção foi decidida por 
associados(as) de todo o Estado, ao longo 
de 14 assembleias em todas as regionais, 
em 2009. O andamento dos trabalhos pode 
ser conferido também pela Internet, através 
do site da APCEF (www.apcefrs.org.br/
tramandai), onde são feitas atualizações 
constantes. 

Grande número de associados(as) marcou presença na reunião ocorrida na Sede A

Fernando Halal/Interlig
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Atual Secretário de Assuntos Socio-
econômicos da Contraf/CUT e do Con-
selho Fiscal do Sindicato dos Bancários 
de Porto Alegre, Antonio Pirotti, 49 anos, 
fala com exclusividade ao João de Barro 
sobre a segurança nos bancos e o abuso 
da violência organizacional que caracte-
riza as instituições financeiras. 

JB - Os ataques envolvendo bancos 
ganharam as manchetes neste início 
de ano, especialmente na capital 
gaúcha. O que os bancos devem fa-
zer para tentar reverter a situação? 
Como construir medidas preventivas, 
que visem a proteção da vida de tra-
balhadores e clientes, e a redução 
imediata das ocorrências? 

Pirotti - Os bancos deveriam investir 
muito mais em segurança. Vejamos o caso 
do Itaú, que gastou R$ 482 milhões em 
2011, nesse item, o que equivale a apenas 
3,30% do seu lucro de R$ 14,6 bilhões. 

Assim, continuamos na pressão para 
que sejam instaladas câmeras internas e 
externas, vidros blindados nas fachadas 
e garantindo a colocação de biombos 
em frente aos caixas e divisórias indivi-
dualizadas entre os caixas, inclusive os 
eletrônicos, como forma de manter a 
privacidade do cliente e inibir a chamada 
“saidinha” de banco.

A ação junto ao poder público é 
fundamental e o sindicato tem trabalhado 
nisso, acertadamente. E junto à Fenaban 
vamos continuar insistindo para que os 

bancos priorizem ações de segurança.

Vale lembrar que a Fenaban tem a 
prática de questionar a constitucionali-
dade de qualquer lei municipal que trata 
do tema. Eles simplesmente não discutem 
com a sociedade e depois buscam o ju-
diciário para tentar fazer prevalecer sua 
visão. Mas o STF já deu ganho de causa 
em questões sobre as portas de seguran-
ça de Porto Alegre, por exemplo. 

JB - Há poucos dias, o Itaú Unibanco 
decidiu retirar as portas giratórias 
de suas agências e postos de atendi-
mento. Comenta-se que o Bradesco 
deve seguir a mesma medida. Como 
o sr. enxerga essa decisão? 

Pirotti - Essa decisão absurda deixa 
claro o descaso dos bancos para com 
as questões de segurança. E não custa 
lembrar que o argumento usado é que os 
bancos têm sido, cada vez mais, condena-
dos judicialmente em questões movidas 
por clientes que alegam ter passado por 
constrangimentos na porta de segurança. 
Assim a medida simplista, de cunho unica-
mente econômico é retirar um dispositivo 
de segurança comprovadamente eficaz. 
Em vez de investir em divulgação da 
necessidade da porta, de qualificar cada 
vez mais os vigilantes para abordagem 
dos clientes, opta por deixar as agências 
com livre acesso aos assaltantes. Os ban-
queiros estão colocando em risco a vida 
de bancários, clientes e usuários e devem 
ser responsabilizados por isso. 

JB - Há muita diferença entre uma 
agência e outra nas normas de se-
gurança?

Pirotti - Geralmente cada banco 
segue um padrão próprio, mas encon-
tramos sim diferenças entre agências, 
principalmente em cidades que têm 
legislação específica sobre o tema. Mas 
cada agência e posto de atendimento 
deve ter um plano de segurança próprio, 
aprovado pela Polícia Federal. Aliás, isso 
é condição básica para abertura de uma 
agência. O problema é que a fiscalização 
não é eficiente para verificar se tudo o 

que foi apresentado no papel está sendo 
efetivamente praticado. Assim, mais do 
que nunca, as ações sindicais são im-
portantes para garantir que os bancos 
cumpram a lei.

 JB - Há também o aspecto psicológi-
co que envolve as vítimas de assalto. 
De maneira geral, os bancos utilizam 
a maneira correta para lidar com 
vítimas de situações de violência real 
nas agências?

Pirotti - Infelizmente não. Raros 
bancos têm algum tipo de programa 
ou atendimento diferenciado para o 
acolhimento das vítimas da violência, 
seja física ou psicológica. Os bancários 
sofrem duplamente: primeiro pelo assal-
to consumado ou não, pelos sequestros 
que muitas vezes envolvem familiares 
e depois pela atitude da empresa, que, 
não raro, busca transformar as vítimas 
em culpados, alegando possível falha nos 
procedimentos de segurança, demora 
ou não no acionamento de alarmes. Já 
houve casos em que trabalhadores foram 
demitidos em função disso, mostrando 
um total desrespeito ao ser humano. 
Isto ignora o drama do assalto em si e 
agrega ainda mais violência, obrigando a 
reabertura da agência sem levar em conta 
as condições psicológicas dos bancários 
e bancárias. 

JB - Muitas vezes, a rotina do traba-
lho bancário - com jornadas de longa 
duração e ausência de pausas para 
descanso, sempre sob cobrança da 
gerência e a forte pressão por metas 
- representa um enorme desrespeito 
às leis trabalhistas. A quem recorrer 
para intensificar a luta contra a vio-
lência no trabalho?

Pirotti - Essa é uma questão chave 
da transformação ocorrida no mundo 
do trabalho bancário na última década. 
A transformação em vendedores de 
produtos financeiros, de parte impor-
tante da remuneração ser baseada no 
batimento de metas, que na verdade 
são inatingíveis, tem levado a categoria 
ao sofrimento mental e adoecimento. O 

problema é extremamente grave e a luta 
dos sindicatos, essencial para combater 
esse mal. O desafio, primeiro, é mostrar 
que as saídas não são individuais, mas sim 
pela luta coletiva, do conjunto. Depois, 
garantir espaços seguros de denúncias, 
para que através dos sindicatos sejam 
encaminhadas as questões juntos aos ban-
cos, mantendo o sigilo devido e a busca de 
órgãos públicos com o Ministério Público 
do Trabalho ou as Delegacias Regionais 
do Trabalho. Essa é uma luta contínua, 
que tem que ser levada em várias frentes 
para surtir efeito. O Sindicato de Porto 
Alegre é um bom exemplo nas ações para 
enfrentar e dar soluções para essa ques-
tão, através da campanha permanente 
“Tudo tem limite: tolerância zero com a 
violência dos bancos”, que possibilita que 
a categoria se manifeste, presta atendi-
mento com assessorias especializadas 
e qualificadas e dá encaminhamento às 
denúncias recebidas. 

JB - Segundo pesquisa da Contraf, 
oito em cada dez trabalhadores de 
bancos do país afirmam que o assédio 
moral é o maior problema que en-
frentam no trabalho. Qual a relação 
entre os conceitos de assédio moral 
e violência organizacional? Como 
aumentar a consciência de gestores 
e empregados sobre o assunto?

Pirotti - Prefiro trabalhar com o 
conceito de violência organizacional. 
Acho importante que fique claro que os 
problemas não decorrem em função de 
um indivíduo, uma personalidade doentia 
ou assediadora. É claro que isso existe, 
mas o fundamental que tem que ser visto 
é que os bancos não só permitem que 
isso ocorra, mas estimulam, usam como 
uma estratégia, como uma ferramenta 
gerencial para obter resultados. Não 
raro há pessoas em cargos de chefia que 
também apresentam sérios problemas 
por não suportarem ser o agente dessas 
práticas abusivas. É uma verdadeira epi-
demia na categoria. Em resumo, o assédio 
moral é parte integrante da estratégia 
da empresa, da violência da organização 
na busca de aumentar, incessantemente, 
seus lucros. 

 “Ações sindicais são importantes para 
garantir que os bancos cumpram a lei”

Para o dirigente, a retirada das portas 
giratórias das agências é “absurda”

Divulgação/SindBancários
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Natural de Rodeio Bonito, pequeno 
município de 5,7 mil habitantes situado ao 
Norte gaúcho, Antônio Gringo é músico, 
cantor, compositor e instrumentista. 
Sua arte foi reconhecida em inúmeros 
festivais de música nativa, tendo sido 
premiado por seu trabalho autoral e 
também pelas parcerias com grandes 
nomes do gênero. 

O autor de “Cativeiros” - poesia 
cantada que marca sua carreira há mais 
de duas décadas - tem o meio ambiente 
e a natureza como fonte de inspiração 
constante (outra de suas célebres canções 
é “Água Sangue do Mundo”) . A luta pela 
ética na política também é uma grande 
característica na trajetória de Gringo, que 
atualmente comanda o programa “TVE 
Nos Festivais” na TVE-RS. 

Fundador do Grupo Antônio Gringo 
e Os Quatro Ventos, com quem excur-
sionou durante anos tocando fandangos 
pelo Sul do Brasil, Antônio Gringo é um 
grande propagador da cultura gaúcha de 
raiz e especialista no ritmo do chamamé. 

Nesta entrevista exclusiva ao João 
de Barro, conheça um pouco mais sobre 
um dos mais destacados artistas gaúchos 
das últimas décadas. 

JB - Você é um artista que teve, des-

Dos campos aos palcos

de a infância, convívio com a vida no 
campo, e hoje a preocupação com 
o meio ambiente e a inspiração na 
natureza são uma constante no seu 
trabalho. Isso foi simultâneo ao sur-
gimento do gosto pela música? 

Gringo - Sim, foi simultâneo, porém 
no início eu tinha pouco entendimento 
sobre a questão social e política na re-
lação natureza/
meio ambiente. 
Aos poucos, fui 
me conscientizan-
do de que esses 
problemas têm a 
ver com a política 
dos que agridem 
o meio de forma 
indiscriminada, 
envenenando a terra e comprometendo 
a saúde das pessoas. Tudo gira em torno 
do mercado predatório e o lucro fácil. 

JB - O que você sente quando está 
no palco, cantando o campo, mas 
longe dele? 

Gringo – Sinto-me um cantor com-
prometido com o trabalhador do campo, 
sua luta e sua identidade camponesa, com 
a qual me identifico. 

JB - Você é conhecido por difundir 

a música de raízes, especialmente o 
chamamé. Já trabalhou com outros 
estilos musicais? 

Gringo - Sim, nos anos 60 e 70 toquei 
Jovem Guarda e foi uma boa experiência 
à época. 

JB - Como está a aceitação dos 
jovens em relação à música nati-
vista tradicional? Existe o risco de 
que a cultura gaúcha se torne um 
elemento retrógrado? 

Gringo - O jovem busca os valores 
e ele assimila o que lhe é apresentado. 
Penso que poucos jovens refletem sobre 
o assunto. Existe essa possibilidade se não 
houver um debate aprofundado. 

JB - Qual a sua opinião sobre a pro-
pagação da tchê music nos CTGs e 
bailes campeiros? 

Gringo- É uma música de pouca 
consistência poético-musical. São refrões 
repetitivos que servem para animar bai-
lantas. Se nos CTGs  não é aceita a tchê 
music, por outro lado é muito apreciada 
pelo público mais jovem que não frequen-
ta CTG. Como diz o ditado, “se dança 
conforme a música”. 

JB - Falando em identidade, como 
é a sua integração 
com os músicos 
da Argentina e do 
Uruguai? 

G r i n g o  -  É 
uma boa re lação 
porque me identi-
fico com a música  
lat ino-americana, 

principalmente com os países do  Prata, 
como o Uruguai e Argentina. 

JB - A ética na política também ca-
racteriza os temas de sua obra. Como 
vê o atual cenário gaúcho e nacional? 
As pessoas estão politicamente mais 
conscientizadas? 

Gringo - Penso que os governos 
estadual e federal têm lutado muito para 
diminuir o abismo social. Assistimos 
estarrecidos à falta de ética de alguns 
políticos que se locupletam do poder 

fazendo carreira política, e esquecem de 
trabalhar para aqueles que os elegeram. 

JB - Hoje você comanda o programa 
“TVE nos Festivais”, na TVE-RS. Ba-
seado nessa experiência, que papel 
uma TV pública deve ter em relação 
à cultura, na sua opinião? 

Gringo - Mostrar o que acontece 
culturalmente no Estado e chamar os 
poetas, músicos e historiadores para o 
debate que, acredito, poderá contribuir  
muito  para o avanço da cultura. 

JB - Há algum projeto musical ou 
audiovisual em andamento? 

Gringo - Estou preparando novo 
CD, que pretendo gravar até meados 
de 2012. 

• Eu sou Antônio  
   Gringo

• Por Que Canto

• Antônio Gringo e Os  
   4 Ventos

• O Canto da Terra

• Cativeiros

• Temperando a  
    Vaneira

• De Surpresa

• Poncho e Paz

• Rio Grande dos 
 Sonhos

• Parceiros (Adão  
 Lanes e Antônio 
 Gringo)

• Canto de um Povo

• Madrugada  
 Camponesa (Antônio  
 Gringo e José Paulo)

•  Antônio Gringo e 
    Sua Arte

• Antônio Gringo e 
    As Mais Populares de 
    Jaime Brum Carlos

•  Canta Suas Raízes

•  Canto Chamamecero

•  Nossa Terra Nossa   
 Gente

DISCOGRAFIA 
DO GRINGO

“Sinto-me um cantor  
comprometido com  

o trabalhador  
do campo”

Cantor nativista está à frente do programa TVE Nos Festivais, na TVE-RS

Divulgação
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Em projeto engenhoso, APCEF 
inaugura modernas tabelas de basquete 
no Ginásio de Esportes

Um festivo amistoso marcou a 
inauguração das novíssimas tabelas de 
basquete do Ginásio de Esportes da  
APCEF, no dia 11 de fevereiro. Com a 
novidade, o espaço torna-se poliesportivo 

atendendo uma das propostas da atual 
Gestão Um Novo Tempo: o incentivo à 
prática esportiva. 

Antes do início do jogo, o diretor 
Administrativo, Rafael Balestrin, abriu o 
cerimonial. O diretor de Esportes, Gilmar 
Aguirre, foi convidado a apresentar o 
novo espaço e, em seguida, o diretor de 

Bola dentro! Patrimônio, Paulo Cesar Ketzer, ressal-
tou os estudos feitos para que as tabelas 
fossem adequadas à estrutura do ginásio, 
garantindo a segurança de todos(as). O  
vice-presidente, Marcos Todt, tomou a 
palavra e destacou a importância de, a 
partir de agora, o ginásio proporcionar 
o treino dos(as) atletas e a realização 
de torneios. Ele também agradeceu a 
FENAE pela parceria no projeto. 

Na quadra remodelada, o placar 
era o que menos interessava. Com belos 
lances e muita movimentação, a equipe da 

APCEF e o time convidado, Ballbúrdias, 
fizeram o que se esperava: uma partida 
amistosa marcada pela confraternização, 
e que buscou apresentar o novo espaço. 
A cesta inaugural ficou a cargo do ala Tia-
go Lau, da APCEF. Ele revela que a instala-
ção das tabelas “era um pedido antigo do 
time. É um reforço e tanto especialmente 
para quem vem do Interior, pois já temos 
um ponto fixo de encontro”. 

Nas arquibancadas , o ex vice-pre-
sidente da APCEF, Alcio Cancello Faria, 
assistia emocionado ao jogo. Também um 
veterano das quadras (foi atleta da equipe 
de basquete da APCEF), ele acompanhou 
a partida ao lado da esposa, Maria Tereza 
e era só elogios ao projeto. “Felizmente, a 
atual Diretoria está muito antenada com 
os novos tempos. Fez-me lembrar de 
quando sorteamos um automóvel através 
de rifa, o que nos deu a oportunidade 
de construir à época o salão de festas da 
Associação”, recorda. 

Um grupo de atletas do time femi-
nino também aproveitou para testar as 
novas tabelas. A capitã Vanessa Land-
meier gostou muito do espaço. “Com a 
realização de torneios e treinando direto, 
esperamos que o basquete feminino ga-
nhe ainda mais importância na APCEF”, 
afirmou a jogadora. 

Após o amistoso, todos(as) foram 
convidados(as) para um coquetel de 
confraternização. Amistoso serviu para inaugurar as novas 

tabelas do Ginásio

Fotos Fernando Halal/Interlig Arquivo/APCEF

Vice-presidente, Marcos Todt, fala na 
cerimônia de inauguração das tabelas.

Quadra da Associação voltará a ter a 
prática do esporte

Os Jogos de Integração 2012 acontecem nos dias 17 e 18 de março, em Tramandaí. As modalidades disputadas serão 
Futebol Soçaite Livre e Master, Xadrez, Damas, Truco, Futsal Masculino, Voleibol Misto, Tênis de Mesa, Bocha, Sinuca 
e Canastra. Mais informações podem ser obtidas pelo email: esportes@apcefrs.org.br e pelo telefone: (51) 3268-1611 

* Nos Jogos de Integração 2012, o café da manhã (17/03) será no prédio da Nova Colônia de Tramandaí.

Jogos de 
Integração  

em Tramandaí

Arquivo/APCEF

APEDIDO


