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Foi dada a largada para a Cam-
panha Salarial 2013. O Comando 
Nacional dos Bancários entregou, no 
último dia 30, à Federação Brasileira 
de Bancos (Fenaban), as reivindica-
ções gerais da categoria. Por isso, 
caros(as) colegas, agora é hora de nos 
mobilizarmos. Nesse sentido, o João 
de Barro traz diversas reportagens 
que dão subsídio ao nosso combate, 
explicando por que não podemos ficar 
parados. Confira, em nossa página 
central, as pautas a serem conquista-
das e, conosco, arregace as mangas e 
entre nesta luta.

Um exemplo de que a unidade 
em prol de uma causa é capaz de 
avançar sobre a injustiça está ilustrada 
na página nove, com a entrevista da 
ativista italiana Maren Mantovani. A 
militante reforça a necessidade de 
nosso protagonismo no combate à 
empresa G4S no Brasil. 

Maior empresa de segurança 
do mundo, a multinacional britânica 
é contratada da Caixa e sustenta a 
violência de Israel contra Palestina. 
Confira mais sobre o assunto na pá-
gina oito.

Como não poderíamos deixar de 

Editorial

OPiniãO

falar, neste mês, a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da 
Câmara dos Deputados vota sobre 
o PL 4330 - Lei das Terceirizações. 
O projeto, de autoria do parlamen-
tar Sandro Mabel, é uma ameaça à 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), pois precariza serviços através 
da flexibilização de direitos e, conse-
quentemente, da desvalorização do 
trabalhador. Mais uma vez, é nosso 
dever reagirmos contra esse abuso.

Ainda, na página cinco desta 
edição, você poderá ver uma prova 
concreta de que não podemos nos 
calar quando o assunto é nossos di-
reitos: mais um caso de assédio moral 
na Caixa evidencia o desrespeito que 
o banco tem com o trabalhador. As-
sim como outros tantos colegas que 
sofrem com esse mal diariamente 
nas agências, a diretora da APCEF 
Cláudia dos Santos perdeu sua função 
por não estar em conformidade com 
a violência organizacional praticada 
pela empresa. Mas a categoria, unida, 
é incansável. Chegará o momento, 
quiçá, em que casos como esse serão 
apenas histórias do passado.

Boa leitura!

DiRETORiA EXECUTiVA APCEF 2012 - 2015 • Titulares • Presidência: Marcos Leite 
de Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Vice-Presidência: Célia Margit Zingler (Aposentada/
Santa Cruz do Sul) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion (Ag. Santa Maria) • Esportes: 
Sérgio Edgar Simon (Aposentado/ Porto Alegre)• Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto (Aposenta-
do/POA) • Social e Lazer: Ana Maria Laroca (Ag. Cristal) • Cultura: Maria Julia Silva Santos (GI-
REC/PO)• Previdência e Jurídico: Rafael Balestrin (JURIR/PO) • Aposentados e Saúde: Leonardo 
Roberto Rigon (Aposentado/Porto Alegre)• Diretoria de apoio • Cláudia Santos (Ag. Porto 
dos Casais) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado/Porto Alegre)• Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba 
(CIREC/PO) • Olívia Rodrigues Baptista (GIRET/Leste Gaúcho) • Stela Maris Germer Moraes 
(Ag. Rua da Praia) • Nelson Ferreira Filho (GIREC/PO ) • Diva Maria Fernandes (GIFUG/PO) • 
Heloisa Goetz (Ag. São João)• Lúcia Helena Leal da Silva (Aposentada /Pelotas).

COnSELHO DELiBERATiVO • REG. PORTO ALEGRE • Titulares:  Francisco Magalhães 
(GIPES/PO) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Mariza Zancan Godoy (Ag. Gra-
vataí) • Felisberto Machado de Souza (CIREC/PO) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado/Porto 
Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) • Marcelo de Marchi (GIRIS/
PO) • Suplentes: Humberto Silva Solaro (Ag. Tramandaí)• Noeli Maria Serra (Aposentada/Porto 
Alegre) • Juarez Machado de Oliveira (GIREC/PO) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia 
Lopes) • Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • Sérgio Tolentino Pinheiro (GI-
PES/PO) • Djalma Lucena Rodrigues (Ag. Praça da Alfandêga) • REG. VALE DO RiO PARDO 
• Titular: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente: Adroaldo Schmidt 
Carlos (Aposentado/Cachoeira do Sul)• REG. PASSO FUnDO • Titular: Ivan Canal (PAB Jus-
tiça do Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • 
REG. VALE DOS SinOS • Titular: Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: De-
lamar Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo) • REG. VALE DO PARAnHAnA • Titular: 
João Alberto Holsbach (Ag. Três Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três 
Coroas) • REG. CEnTRO • Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanciretã) • 
Suplente: Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • REG.VALE DO TAQUARi • 
Titular : Milton Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • Suplente: Clécio Paulo Franz (RERET/Estrela) 
• REG. SERRA • Titular: Cesar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) • Suplente: 
Norberto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte) • REG. MiSSÕES • Titular: Moacir Scheu-
er Deves (Ag. Ijuí) • Suplente: Milton Baron (Ag. Santa Rosa) • REG. ALTO URUGUAi •  
Titular :  Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • Suplente: Elias Ritter (Ag. Erechim) 
• REG. LiTORAL nORTE • Titular:  Carmen Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente:  Mauro 
Pederzoli (Ag. Torres) • REG. LiTORAL SUL • Titular: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio Gran-
de)• Suplente: Luciano Delfino Pinto da Silva (Ag. Rio Grande) • REG. SUL • Titular:  Gilberto 
dos Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente: Luiz Antonio Reck de Araújo (Ag. Pelotas) 
• REG. FROnTEiRA SUL • Titular: Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • Suplente: Liliane 
Maciel Orabe (PAB Justiça do Trabalho/ Bagé) • REG. FROnTEiRA OESTE • Titular: Jorge 
Daniel Casal Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente: Edgar Germano Cesar 
Gundlach (Ag. Livramento).

COnSELHO FiSCAL • Titulares: Regis Moreno Nogueira Santos (Ag. Passo Fundo) • Telmo 
José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen)  • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF/
Porto Alegre) • Suplentes: Gilmar Delvan (CIREC/PO) • César Dias da Silva (CIREC/PO) • An-
tônio Gabriel Bueno Bones (Aposentado/Porto Alegre).

Charge
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Venha prestigiar os colegas no 
Festival de Música da APCEF

A contagem regressiva para um dos 
maiores espaços de incentivo à cultura do 
cenário bancário, o XI Festival de Música 
da APCEF/RS, já começou. O evento 
está marcado para o dia 24 de agosto, às 
20h, no Galpão Crioulo da APCEF (Porto 
Alegre), e elegerá o representante do Rio 
Grande do Sul no Música Fenae 2013, 
que acontece de 4 a 6 de dezembro, em 
Belém, no Pará. Além da melhor música, 
serão premiados com troféus melhor 
intérprete, letra, melodia, arranjo, ins-
trumentista e música mais popular. Venha 
se divertir e prestigiar os seus colegas 

artistas, assistindo as apresentações! A 
entrada é gratuita!

Nunca é tarde para fazer um arraiá 
e se divertir ao modo caipira. Por isso, 
a Regional Sul promoveu, no dia 20 de 
julho, a sua festa junina, no Sindicato 
dos Trabalhadores das Indústrias de 
Alimentação de Pelotas. Dezenas 
de associados(as) estiveram presen-
tes, além de familiares e amigos(as). 
Todos(as) vestidos a caráter. 

A coordenadora Cristina Gularte 
destacou as diversas atividades que 
aconteceram no evento, que ajudaram 

na integração e descontração do grupo: 
“Fizemos brincadeiras como a dança 
das cadeiras, da laranja, corrida do ovo 
na colher e outras. Quem participou, 
entrou no clima, e as risadas foram 
muitas”.

Foram servidas comidas típicas 
juninas, como bolo de milho, rapadura, 
pipoca, cachorro quente, além do tra-
dicional quentão para espantar o frio. 
Que delícia, uai!

Regional Sul promoveu festa junina

O que -  XI Festival de Música da 
APCEF/RS 
Quando - 24 de agosto, 20h  
Onde - Galpão Crioulo da APCEF 
(Av. Coronel Marcos, 851, Ipanema 
– Porto Alegre)  
informações - www.apcefrs.org.
br e (51) 3268-1611

Em Pelotas, arraiá teve a presença de associados(as), familiares e amigos(as)

Santamariense premiada no seguro Vida APCEF

A empregada da Caixa Magda Dri 
Marchiori, da Agência Santa Maria, foi 
premiada no Seguro Vida APCEF. Magda 
recebeu uma premiação no valor de 
quatro mil reais. A entrega do prêmio 
foi realizada pela vice-presidenta Célia 
Zingler e pelo diretor de Relações de 
Trabalho, Marcello Carrión, em uma 
confraternização com a equipe da agên-
cia. “Fico muito feliz com a premiação. 

O seguro tem veracidade e seriedade”, 
afirmou a vencedora. 

Magda contou que já utilizou em 
ocasião anterior o seguro por ocasião da 
perda de um familiar. “Todos deveriam 
pensar em obter proteções em situações 
como essa. O seguro de vida é uma boa 
alternativa”, completou.

Agenda

Terças - feiras - Encontro  

do Núcleo de Cultura Gaúcha

24/8 - Festival de Música  

da APCEF/RS

Agenda

Magda Marchiori recebeu quatro mil reais

Associados(as) se divertiram com as brincadeiras típicas de festas juninas

* Página editada com a colaboração da jornalista Regina Azevedo (MTB 14241),  
de www.apcefrs.org.br

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

SERViçO

Agenda
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PL 4330 põe CLT em xeque 
Lei das Terceirizações precariza serviços através da desvalorização do trabalhador

A partir deste mês, as relações de 
trabalho no Brasil podem sofrer um 
retrocesso irreversível. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) 
da Câmara dos Deputados vota pelo PL 
4330 - Lei das Terceirizações, projeto do 
parlamentar Sandro Mabel, de 2004, que 
estimula a precarização dos serviços atra-
vés da desvalorização dos trabalhadores. 

Já bastante difundidas, tanto na 
iniciativa privada quanto na pública, 
as terceirizações se caracterizam por 
serem uma alternativa barata de mão 
de obra ao empresariado. De acordo 
com o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), um prestador de serviço ter-
ceirizado recebe 27% menos que um 
trabalhador contratado. Além disso, tem 
uma jornada maior e está mais suscetível 
a doenças e acidentes de trabalho, já que 
tem 70% menos direitos garantidos pelo 

empregador, ou seja, há perda ou, na 
melhor das hipóteses, flexibilização de 
direitos. Assim, toda a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) seria posta em 
xeque, um mal que afetaria toda a classe 
trabalhadora, tanto contratados quanto 
terceirizados. 

Um dos pontos mais polêmicos do 
projeto, no entanto, não diz respeito à 
inclusão dos terceirizados, visto que eles 
já tomam conta do mercado em diver-
sas áreas complementares (segurança, 
limpeza, recepção, etc.) desde a década 
de 90. O maior problema, segundo os 
analistas, é o fato de a lei possibilitar a 
terceirização nas áreas-fim, que seriam 
as principais das empresas. Com isso, 
empregados capacitados perderiam seus 
postos para prestadores mais baratos e 
sem preparo, precarizando o serviço. Por 
isso, a lei tem sido vista como uma forma 
de “modernizar a escravidão”.

O presidente da APCEF/RS, Marcos 
Todt, lembra que essa situação já foi vivida 
dentro dos bancos, com a terceirização 
da retaguarda. “Cerca de metade das 
pessoas que trabalhavam na Caixa não 
eram concursadas. O movimento sindi-
cal e associativo teve de enfrentar isso, 
e agora, com o PL 4330, essa luta deve 
voltar com força”, afirmou. 

A precarização do trabalho também 
encontra vertente no quesito “quarteiri-
zação”. A lei do deputado Mabel abre a 
possibilidade de empresas terceirizadas 
fazerem subcontratações. Ou seja, uma 
prestadora de serviços barata pode 
contratar outra ainda mais barata. Neste 
caso, quem sai perdendo é o povo, que 
tem chance dobrada de receber um 
serviço de menor qualidade.

A Lei da Terceirização é, para o em-
presariado, um prato cheio, pois garante 
que o trabalho seja cumprido sem o que 
se chama de “responsabilidade solidária”. 
Caso haja problemas - tanto na qualidade 
do serviço quanto sobre integridade do 
trabalhador - isso não diz mais respeito 
à contratante.

Em resumo: o contratado perde seu 
posto de trabalho para um terceirizado; o 
terceirizado tem que se submeter a más 
condições de trabalho; o povo recebe 
um serviço barato e de má qualidade; e o 
empresário, como sempre, sai ganhando.

Hora de reagir

No último dia 5, milhares de traba-
lhadores de todo o Brasil cobraram um 
tempo maior para debater o PL 4330, 
mas os integrantes da mesa que discute a 

matéria - representantes do empresaria-
do, do Congresso e do Governo Federal 
- fecharam posição para votar o projeto 
neste mês. Diante disso, trabalhadores 
acamparam na frente do Congresso 
no dia 13, onde passaram a noite para 
protestar e cobrar que os parlamentares 
se posicionem contra o PL.

Caso a matéria seja aprovada, as 
centrais sindicais preparam uma para-
lisação geral para o dia 30 de agosto. 
“No estágio em que está a discussão, 
estamos longe de um acordo. Vamos 
reforçar a mobilização do nosso povo, 
porque sempre que conseguimos uma 
mobilização de massa, saímos vitoriosos. 
O envolvimento dos nossos sindicatos, 
federações e confederações será deter-
minante”, afirmou o secretário geral da 
CUT, Sérgio Nobre.

Para as centrais sindicais, há retro-
cesso nas propostas do governo e dos 
empresários sobre os seis pontos consi-
derados prioritários pelos trabalhadores: 
o conceito de atividade especializada, os 
limites à terceirização, o entrave para 
a quarteirização, o significado dado à 
responsabilidade solidária, o caso dos 
correspondentes bancários e a organi-
zação e representação sindical.

Manifestantes se uniram contra o PL 4330 no último dia 5

Divulgação/CUT
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RELAçÕES DE TRABALHO SEUS DiREiTOS

Assédio moral na Caixa 
evidencia desrespeito  
ao trabalhador 
Diretora da APCEF e da Fetrafi-RS, Cláudia dos Santos 
perde função por defender direitos de colegas

Um dos problemas mais antigos das 
relações de trabalho é o assédio moral. 
No último mês, a categoria bancária vol-
tou a ser alvo escancarado dessa violação, 
com a retirada da função gratificada de 
caixa da diretora da APCEF/RS, Cláudia 
dos Santos. Também dirigente da Federa-
ção dos Bancários do Rio Grande do Sul 
(Fetrafi-RS), responsável pela Secretaria 
da Mulher Trabalhadora, Cláudia recebeu 
a “punição” por ser veemente opositora 
à violação de direitos em sua agência, 
Shopping João Pessoa, em Porto Alegre. 
“A Cláudia sempre se destacou por defen-
der os colegas. Então, no momento em 
que ela foi eleita na Fetrafi, foi anunciada 
a retirada de sua função. Isso é um ato 
inadmissível de perseguição política que 
deve ser combatido”, defendeu o conse-
lheiro deliberativo da APCEF/RS e diretor 
do SindBancários, Francisco Magalhães.

Em solidariedade à colega, várias 
entidades manifestaram repúdio ao ocor-
rido sob a gestão da Superintendência 
Regional da Caixa Econômica Federal 
em Porto Alegre. Moções contra o fato 
foram emitidas dos fóruns de delegados 
sindicais da Caixa Federal, do Banco do 
Brasil e do Banrisul; do sistema diretivo 
da Federação dos Bancários - que unifica 
38 sindicatos no Rio Grande do Sul; da 
CUT-RS; da diretoria da APCEF; e do 
Conselho Deliberativo Nacional da Fenae 
- composto pelos presidentes de cada 
uma das APCEF’s do País. “É nosso dever 
combater, em qualquer instância, todo 
e qualquer ato de assédio moral. Além 
disso, ficou clara a política antisindical da 
empresa. Não podemos trabalhar em 
uma empresa que nos reprime e perse-
gue, por isso, manifestamos nosso total 
repúdio ao ocorrido”, afirmou o vice-
-presidente da Fenae, Jair Pedro Ferreira.

Além disso, dezenas de manifestan-
tes realizaram, no último dia 5, um ato 
em frente à Superintendência Regional, 
na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, 
para tentar reverter o descomissiona-
mento da colega. “Este fato reflete bem 
o desrespeito ao movimento sindical or-
ganizado, assim como busca amedrontar 

os bancários e bancárias que se recusam 
a aceitar o papel de vítimas passivas da 
violência organizacional dos bancos; o 
que é inadmissível. Esperamos que a 
Superintendência tenha a sensibilidade 
de reverter essa situação”, reforçou o 
presidente da APCEF, Marcos Todt.

Assédio moral generalizado

Assim como aconteceu com Cláudia, 
registraram-se outras duas ocorrências 
de assédio moral nos últimos meses. Em 
maio, um dirigente sindical de Florianó-
polis perdeu a sua função como forma 
de retaliação a sua atuação política. Já 
em junho, uma delegada sindical de Pe-
lotas também foi descomissionada sem 
a existência de justificativas cabíveis. Por 
intermédio da APCEF e do sindicato local, 
a empregada foi reconduzida à função em 
outra agência do município.

Os casos de Cláudia e dos demais 
colegas são apenas exemplos de uma 
prática que acontece diariamente em 
muitas agências da Caixa. Por isso, a 
APCEF seguirá empenhada na defesa dos 
direitos de cada empregado(a). Se você 
sentir que está sofrendo assédio por parte 
de seu gestor ou colega, não hesite em 
buscar ajuda. Afinal, é a sua saúde física, 
mental e emocional que está em jogo.

Jeverton Lima
Assessoria Jurídica Trabalhista
jeverton@young.adv.br 

Corte de ponto versus efetividade

No que tange a greve nacio-
nal realizada em 11 de julho do 
corrente ano e a possibilidade de 
corte do ponto dos trabalhado-
res participantes do movimento, 
se faz importante esclarecer a 
situação sob o ponto de vista 
jurídico.

A legislação inerente ao di-
reito de greve, Lei nº 7.787/89, 
impõe condição de exceção à 
vigência do contrato, ou seja, 
indica que o contrato de tra-
balho ficaria suspenso durante 
o movimento paredista. Tal 
situação, contudo, não impede 
que eventual compensação do 
interregno paralisado suprima o 
desconto salarial, o que pode ser 
viabilizado por meio de simples 
negociação ou previsão em nor-
ma coletiva de trabalho. Nesta 
última hipótese o parágrafo único 
do artigo 872 da CLT é claro ao 
vedar a rediscussão de matérias 
de fato ou de direito já decididas 
em dissídio coletivo, cabendo a 
reclamação ao juízo apenas do 
descumprimento das mesmas.

Cabe, ainda, ressaltar que 
o direito de greve é protegido 
constitucionalmente, sendo ele 
a forma de manifestação do tra-
balhador por direitos e melhorias 
nas condições de trabalho, não 
podendo o mesmo ser punido 

pura e simplesmente por par-
ticipar de movimento grevista 
legítimo, tendo em vista que o 
artigo 9.º da Constituição Fe-
deral refere que “é assegurado 
o direito de greve, competindo 
aos trabalhadores decidir sobre 
a oportunidade de exercê-lo e 
sobre os interesses que devam 
por meio dele defender”.

O próprio Tribunal Superior 
do Trabalho vem enfrentando a 
matéria de forma mais branda, 
observando questões básicas, 
com fulcro no princípio da ra-
zoabilidade. Neste contexto, 
observando-se o momento po-
lítico, a duração, a generalidade 
absoluta do movimento, não 
havendo sequer meios públicos 
de locomoção, a greve geral do 
dia 11 de julho se trata de para-
lisação legítima e juridicamente 
adequada.

Essas condições, por si só, 
impõem a negociação do dia 
de paralisação, sem que haja 
desconto na remuneração do 
trabalhador. Importante se faz a 
pressão por negociação eis que 
em havendo puro e simples corte 
do ponto, a efetividade do direito 
Constitucional de greve estaria 
ameaçada, pois o desconto seria 
meio do empregador desestimu-
lar o movimento.

• Fazer críticas constantes;

• Impedir, sem explicação aparente, que 
a vítima se expresse;

• Amedrontar, ridicularizar, inferiorizar  
e menosprezá-la diante dos colegas;

• Ironizar ou fazer piadas ofensivas  
à vítima;

• Ignorar suas sugestões ou mesmo sua 
presença;

• Delegar tarefas sem sentido, que não 
serão utilizadas;

• Delegar prazos impossíveis de serem 

cumpridos ou que exigirão que a vítima 
trabalhe por um período muito mais longo 
do que sua jornada;

• Delegar funções através de terceiros, 
evitando se dirigir à vítima;

• Responsabilizá-la publicamente por erros, 
visando expor sua incapacidade ao restante 
da equipe;

• Desestabilizar a vítima emocional e pro-
fissionalmente, fazendo até com que ela 
peça demissão;

• Demitir ou retirar-lhe a função por “in-
subordinação”.

Condutas mais comuns que caracterizam o assédio moral:Identifique o  
assédio moral

Assédio moral é toda e 
qualquer conduta que ca-
racteriza comportamen-
to abusivo, frequente e 
intencional, através de 
atitudes, gestos, palavras 
ou escritos que possam 
ferir a integridade física ou 
psíquica de uma pessoa, 
vindo a pôr em risco o seu 
emprego ou degradando o 
seu ambiente de trabalho.



O Comando Nacional dos Bancários entregou, no último dia 
30, à Federação Brasileira de Bancos (Fenaban), em São 
Paulo, as reivindicações gerais da categoria para a Cam-
panha Salarial 2013. Entre os principais eixos defendidos, 

destacam-se o pedido de reajuste de 11,93% (inflação projetada do 
período mais aumento real de 5%), a elevação do piso salarial ao 
valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 2.860,21), a defesa 
do emprego, o fim da terceirização e o combate às metas abusivas e 
ao assédio moral. A primeira rodada de negociações já está marcada 
e tratará sobre melhorias nas condições de trabalho. 

Os rumos da categoria vêm sendo discutidos desde abril, no 
Congresso da Fetrafi-RS; seguindo em maio, com o Encontro Estadual 

dos Empregados da Caixa e com o Congresso Nacional dos Empre-
gados da Caixa (Conecef); em junho, com a Conferência Estadual dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro; e culminando, em julho, com a 
Conferência Nacional dos Bancários. Considerando esse longo pro-
cesso de definição da pauta, espera-se que a Campanha 2013 tenha 
mais fôlego que a do ano passado. “Em 2012, a Campanha teve um 
fim precipitado. Isso ficou evidente. Finalizamos justamente na hora 
que seria de pressionar a Caixa diretamente, após o fechamento com 
a Fenaban. Temos tantas pautas importantes, tanto para ativos como 
para aposentados. Neste ano, precisamos ousar mais!”, salientou a 
vice-presidenta da APCEF/RS, Célia Zingler.

De acordo com a diretora de apoio da diretoria de Relações 

DADA A LARgADA 
à CAMPAnhA  
SALARiAL 2013
Comando entrega reivindicações à Fenaban, e categoria  
espera melhores resultados que em 2012



de Trabalho da APCEF, Cláudia dos Santos, para que os banqueiros 
sintam-se pressionados e atendam as reivindicações propostas, o 
envolvimento de toda a categoria é determinante. “Mobilizar a base é 
fundamental se queremos avanços reais e melhorias nas condições de 
trabalho. Só a participação massiva das(os) bancárias(os) nos garante 
um resultado efetivo”, ressaltou.

O presidente da APCEF/RS, Marcos Todt, por sua vez, reforça 
que tão importante quanto a pauta comum entregue à Fenaban são 
as negociações específicas com a Caixa. “Enfatizamos a necessidade 
de que o Comando Nacional cumpra efetivamente a estratégia da 
Campanha, que não deve se resumir apenas às negociações com a 
Fenaban, mas também às negociações com a empresa”, defendeu.

Os grandes eixos da pauta específica tratam de melhores condi-
ções de trabalho - 6 horas já para todos, mais contratações, melhorias 
na logística e fim do assédio moral; isonomia - ATS e licença prêmio 
para todos, fim da discriminação do REG/Replan não saldado, ticket 
na aposentadoria; valorização do piso; Saúde Caixa e recuperação 
do poder de compra dos salários.

Campanha 2012

O desfecho da Campanha Salarial 2012 deixou a desejar para 
os(as) empregados(as) da Caixa. Os avanços na pauta específica foram 
muito tímidos. Com 10 dias de greve, a Campanha 2012 fechou com 
7,5% de reajuste. Além disso, houve aumento de 8,5% nos auxílios-
refeição, alimentação e no piso salarial (item da cláusula da Fenaban 
não cumprido pela Caixa) e de 10% no valor fixo da regra básica e 
no limite da parcela adicional da Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR). A Caixa manteve, além da PLR da regra da Fenaban, a PLR 
“social” (4% do lucro líquido distribuído de forma linear). “Ficou a 
certeza de que nosso movimento foi forte e legítimo, e que tínhamos 
capacidade de avançar muito mais”, avalia Marcos Todt.

• Reajuste salarial de 11,93%, composto de 5% de aumento 
real, além da inflação projetada de 6,6%

• PLR: três salários mais R$ 5.553,15

• Piso: R$ 2.860,21 (salário mínimo do Dieese)

• Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá: 
R$ 678 ao mês para cada (salário mínimo nacional)

• Melhores condições de trabalho, com o fim das metas abu-
sivas e do assédio moral que adoece os bancários

• Emprego: fim das demissões, mais contratações, aumento 
da inclusão bancária, combate às terceirizações, especialmente 
ao PL 4330 que precariza as condições de trabalho, além da 
aprovação da Convenção 158 da OIT, que proíbe as dispensas 
imotivadas

• Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para todos 
os bancários

• Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós- 
graduação

• Prevenção contra assaltos e sequestros, com o fim da guarda 
das chaves de cofres e agências por bancários

• Igualdade de oportunidades para bancários e bancárias, 
com a contratação de pelo menos 20% de trabalhadores 
afro-descendentes

PRinCiPAiS REiVinDiCAçÕES 
GERAiS 

PRinCiPAiS REiVinDiCAçÕES  
ESPECíFiCAS

• Melhores condições de trabalho

- 6 horas já para todos

-Mais contratações

- Melhorias na logística

- Fim do assédio moral

• isonomia

- ATS e licença prêmio para todos

- Fim da discriminação do REG/Replan não saldado

- Ticket na aposentadoria

• Valorização do piso

• Saúde Caixa

• Recuperação do poder de compra dos salários
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COnJUnTURA

Bancários unidos contra violação 
de direitos humanos
Contratada da Caixa, transnacional britânica G4S sustenta violência de Israel contra Palestina

Divulgação

nia, e na segurança de indústrias, bancos 
e supermercados de Israel. Trata-se de 
um negócio que fatura R$ 26,3 bilhões 
por ano e que se alastra pelo mundo. “A 
G4S faz o serviço sujo. O que o governo 
de Israel não faz, a G4S assume. É uma 
afronta aos direitos humanos”, sustentou 
o conselheiro deliberativo da APCEF, 
Francisco Magalhães, que também atua 
no movimento internacional de boicote 
à multinacional.

Mas os tentáculos da G4S no Brasil 
vão muito além dos contratos com a Cai-
xa. Outros bancos brasileiros fortalecem 
essa empresa, como o Banrisul, o Banco 
do Nordeste e o BNDES, que também 
têm contratos para monitoramento de 
alarmes eletrônicos. As câmeras colocadas 
na BR-116, entre Porto Alegre e Novo 
Hamburgo, e as da BR-290, freeway que 
leva ao Litoral Norte, também são obra 
da G4S. Outro caso é o da Petrobras, que 
tem contratado serviços e comprado equi-
pamentos de segurança da empresa, sus-
tentando a violência de Israel na Palestina.

E a transnacional ainda quer mais 
do Brasil. A G4S está interessada em 
fornecer soluções materiais, assim como 
tecnologia de segurança para a Copa do 
Mundo de 2014 e para as Olimpíadas do 
Rio em 2016. Foi ela que fez a segurança 
dos Jogos Olímpicos de Londres, onde 

obrigou trabalhadores a cumprirem jorna-
das ininterruptas de 16 horas de trabalho.

Boicote à G4S

De acordo com a militante italiana da 
organização de solidariedade à Palestina, 
Stop the Wall, Maren Mantovani, o poder 
quase imperceptível que a G4S ganha 
através de contratos milionários que tem 
no Brasil, como o da Caixa, é fundamen-
tal para sustentar a rotina da ocupação e 
das atrocidades cometidas por Israel na 
Palestina. “O Brasil fornece muita ajuda 
e assistência a essas e outras violações 
cometidas por Israel. Dessa forma, acaba 
dando reconhecimento aos assentamen-
tos israelenses, tornando-se uma das linhas 
de sustentação econômica que possibili-
tam a política de Israel”, avaliou.

Dessa forma, é de extrema im-
portância a participação das entidades 
representativas na ação contra a transna-
cional, tanto que a proposta de boicote à 
G4S foi amplamente aprovada no último 
Congresso Nacional dos Empregados da 
Caixa (Conecef). A ideia é utilizar a força 
das campanhas salariais dos bancários para 
combater a atuação da empresa no Brasil. 
“Queremos fazer a nossa parte: que todos 
os bancos brasileiros se comprometam em 
não contratar ou cancelar os contratos 
com a G4S”, afirmou Francisco Magalhães. 

A proposta de pressionar a Caixa 
para que não renove os contratos com a 
G4S também foi aprovada pelo Conselho 
Nacional da Fenae.

CDn Fenae aprova  
boicote à G4S

O Conselho Deliberativo Na-
cional da Fenae - composto pelos 
presidentes de todas as APCEF’s do 
País - se reuniu em Brasília nos dias 
1 e 2 de agosto para tratar temas de 
relevância para a categoria, como 
a campanha salarial 2013, os Jogos 
Regionais 2013 e XI Música Fenae. 
Dentre as propostas debatidas, a 
reunião aprovou a proposição da 
APCEF/RS de pressionar a Caixa 
para que não renove os contratos 
com a empresa G4S por conta das 
inúmeras denúncias de ataques aos 
direitos humanos feitas contra a 
empresa.

O Conselho também aprovou a 
resolução contra o assédio moral e a 
perseguição à diretora da APCEF/RS 
Cláudia dos Santos, que teve sua fun-
ção retirada por não se omitir diante 
do descumprimento de direitos em 
sua agência, em Porto Alegre. Leia 
mais sobre o assunto na página 5.

A segurança de uma agência bancá-
ria, aos olhos de um cliente apressado, é 
apenas um acessório que, incorporado à 
rotina, passa despercebido. Só é lembrada 
quando, porventura, alguma pessoa des-
cuidada esquece de passar algum objeto 
metálico para os vigilantes, ativando o alar-
me da porta giratória. No entanto, todos 
sabemos que a segurança de uma agência 
é muito mais complexa que o esquema de 
uma porta giratória, envolvendo outros 
mecanismos de fundamental importância 
para a integridade física e o patrimônio 
de cada um e cada uma que se utiliza do 
sistema bancário.

Mas por que falar de  
segurança bancária?

Poucos sabem que a segurança de 
nossas agências está suja de sangue, e é 
nosso dever informar e combater essa 
situação. Não é de hoje que a Caixa tem 
contratos para monitoramento de alarmes 
com a transnacional britânica G4S, maior 
empresa de segurança privada no mundo. 
O fato é que esta empresa administra 
presídios em Israel, onde casos de tortura 
contra crianças, mulheres e adultos pales-
tinos se multiplicam a cada dia. 

Além disso, atua na proteção de as-
sentamentos ilegais israelenses, em pontos 
de controle da Faixa de Gaza e Cisjordâ-

G4S é responsável por violações de direitos humanos na Palestina

* Com informações do jornal Sul21 e SindBancários
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EnTREViSTA: Maren Mantovani

“Boicotar a g4S é estar em  
solidariedade com a Palestina”
Ativista italiana explica por que os brasileiros devem barrar a entrada da empresa britânica no País

Bernardo Jardim Ribeiro/Sul21

além da solidariedade com povos e 
trabalhadores. Pode “jogar luz” sobre 
um aspecto preocupante e intrínseco 
da gestão capitalista do nosso mundo: o 
crescente controle do mundo por empre-
sas privadas fora de qualquer supervisão 
democrática. A G4S tem uma hegemonia 
preocupante no mercado global da segu-
rança em um mundo onde as guerras são 
cada vez mais privatizadas, e nossas vidas, 
mais controladas e observadas. Constitui 
uma preocupante concentração de poder 
de controle e repressão nas mãos de uma 
empresa não controlada por ninguém. 
Para entender onde estão as prioridades 
do nosso mundo: a G4S teve um volume 
de negócios em 2012 que equivale ao 
volume de gastos das Nações Unidas 
por três anos para o combate à AIDS, 
tuberculose e malária.

Em época de globalização, a neces-
sidade de assegurarmos que não só os 
governos - mas também as empresas 
- respeitem as obrigações da lei interna-
cional se torna central.

JB - O que o direito internacional 
diz a respeito da atuação da G4S em 
israel?

MM - A G4S está implicada em uma 
série de violações da lei internacional e 
dos direitos humanos. Vou falar somente 
do que se relaciona aos direitos dos pa-
lestinos. O sistema das prisões israelenses 
faz parte integral do sistema de Apartheid 
de Israel. Nas prisões israelenses, os pre-
sos – incluindo crianças - são submetidos 
a tortura e a outras formas de tratos 
desumanos, e não têm direito a um pro-
cesso justo. A transferência da população 

ocupada para prisões fora de seu territó-
rio também viola as leis da IV Convenção 
de Genebra. O Muro do Apartheid e a 
infraestrutura conectada, assim como 
os postos de controle militar, são ilegais 
para a lei internacional. A G4S colabora ou 
implementa todas essas políticas e, com 
isso, claramente viola a lei internacional, 
conforme interpretação da ONU sobre 
Empresas e Direitos Humanos.

Mas, além disso, as empresas e os 
governos que contratam a G4S também 
correm o risco de entrar numa relação 
de cumplicidade com essas violações, o 
que também constitui em um não cum-
primento de suas obrigações conforme a 
lei internacional. Sobretudo os governos e 
as instituições públicas têm a responsabi-
lidade de assegurar que não darão apoio 
a violações das normas peremptórias da 
lei internacional e a empresas que violam 
os direitos humanos.

JB - A campanha Boicote, De-
sinvestimento e Sanções (BDS), pro-
posta pelo Stop de Wall, atua desde 
2004 contra israel. Que avanços já 
foram conquistados? Qual o poder 
que uma campanha desta natureza 
tem perante uma estrutura com 
tentáculos mundiais como a G4S? Há 
boas perspectivas?

MM - A campanha BDS é promovida 
por todas as redes mais importantes da 
sociedade civil palestina e de todos os 
partidos políticos palestinos. Os avanços 
já são muito maiores do que esperávamos 
no início. As campanhas da BDS existem 
em todos os países que são parceiros 
econômicos e militares de Israel. Sindica-

tos, igrejas, movimentos sociais, partidos 
políticos e muitas personalidades da cul-
tura e do esporte estão se organizando e 
apoiam publicamente o método do BDS 
como forma de solidariedade.

Nos últimos anos, na ONU e em 
vários países do mundo, se aceitou, final-
mente, a reivindicação de que os gover-
nos têm que responsabilizar as empresas 
por sua contribuição e cumplicidade nas 
políticas de apartheid, colonização e ocu-
pação de Israel, e que elas têm que deixar 
de financiar ou legitimar estas políticas.

Mas ainda há muito a fazer. Embora 
Israel já veja com grande preocupação a 
existência desse movimento voltado a 
responsabilizá-lo por seus crimes, a pres-
são tem que continuar até que os laços 
internacionais de cumplicidade sejam cor-
tados, e conceder justiça aos palestinos 
vai ser a única forma viável de ação.

Com campanhas globalizadas, pode-
mos criar unidade de ação com centenas 
de organizações, sindicatos e movimentos 
que nos permitam conseguir bastante 
força política e econômica de pressão. 
A G4S já sentiu a pressão. Tem perdido 
contratos importantes por causa de seu 
envolvimento no sistema de repressão 
israelense e anunciou a sua decisão de se 
retirar das prisões israelenses no territó-
rio palestino ocupado. Isso não soluciona 
totalmente o problema. A G4S tem que 
se retirar de todas as prisões, de todos os 
postos de controle e de toda a operação 
de apartheid de Israel.

JB - Como os sindicatos, asso-
ciações e outros movimentos sociais 
como a APCEF podem atuar contra 
essa multinacional?

MM - A melhor maneira para atuar 
contra a G4S e outras multinacionais é 
aplicar a logica básica das lutas sindicais: 
quando o patrão não quer aceitar as 
reivindicações do trabalhadores, tem 
que entender através de uma greve. A 
G4S tem que sentir que seus crimes e 
sua cumplicidade nas violações da lei 
internacional não aportam lucros, mas 
custam contratos.

Por isso, é importante que os sin-
dicatos e a sociedade civil informe os 
cidadãos sobre as operações da G4S e 
reivindique o fim de todos os contratos 
com essa empresa.

Moradora por mais de dez anos 
em Ramallah, na Cisjordânia, Maren 
Mantovani conhece bem a realidade 
dos palestinos sob domínio de israelen-
ses. Coordenadora de Relações Inter-
nacionais do movimento internacional 
em solidariedade à causa palestina 
Stop The Wall, a militante italiana se 
dedica agora à ampliação do grupo na 
América Latina. Ao João de Barro, ela 
explica por que os brasileiros devem 
barrar a entrada da G4S no País.

João de Barro - Sabemos que a 
G4S tem contratos de monitoramen-
to de alarmes com a Caixa Econômica 
Federal, além de inúmeros outros 
clientes no Brasil. Por que devemos 
barrar a atuação dessa empresa em 
nosso País?

Maren Mantovani - Há uma série 
de motivações para nos opormos aos 
contratos com a G4S.

Primeiro, é uma forma concreta 
de solidariedade com o povo palestino, 
particularmente com os mais de quatro 
mil presos nas prisões israelenses. Desde 
2012, a sociedade civil palestina - atra-
vés do Comitê Nacional Palestino pelo 
Boicote, Desinvestimento e Sanções 
(BDS) - tem chamado ao boicote a essa 
empresa. A G4S tem, há muito tempo, 
contratos de fornecimento de serviços 
e equipamentos às prisões israelenses e 
aos postos de controle militar ao longo 
do Muro do Apartheid. Por isso que 
organizações de presos políticos, como 
Addameer e a campanha contra o muro 
“Stop the Wall”, têm liderado a campanha 
contra essa empresa.

Mas a G4S não faz só o trabalho sujo 
para a ocupação e a repressão israelen-
se. A G4S é responsável por centenas 
de acusações de violações dos direitos 
humanos em todo o mundo, inclusive no 
Afeganistão e no Iraque, além de opera-
ções na gestão das prisões europeias de 
imigrantes e suas deportações. Em muitos 
países, a G4S não respeita os direitos tra-
balhistas de seus empregados e explora 
presos como se fosse trabalho escravo. 

Opor-se aos contratos com a G4S 
significa estar em solidariedade com 
todos os que sofrem com essa empresa 
em 125 países do mundo.

Mas a campanha contra a G4S vai 

Italiana milita contra a G4S por conhecer bem a realidade dos palestinos
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COnVÊniOS

Convênios oferecem vantagens 
a associados APCEF. Aproveite!
Rede credenciada em saúde, comércio e serviços cresce a cada dia no Estado

Santa Casa é  
referência em  
saúde para  
além do Estado

O APCEF Saúde, por sua vez, busca propor-
cionar aos associados e dependentes assistência 
à saúde, oferecendo atendimento em diversas 
especialidades: médico, ambulatorial, hospitalar, la-
boratorial, odontológico, psicológico, fisioterápico, 
exames, entre outros. Basta solicitar a adesão do 
serviço pelo site da Associação, através do menu 
“Serviços”, “Apcef Saúde”, por apenas nove reais 
mensais por dependente, que pode ser qualquer 
pessoa, independente de vínculo familiar com o 
associado que aderir ao plano. Não há limite de 
idade e nem período de carência para começar a 
usar. E o associado que indicar profissionais que se 
tornarem parte da rede do APCEF Saúde, poderão 
usufruir do plano sem custo de mensalidade. 

Dentre nossos conveniados, temos orgulho de 
contar com o Complexo Hospitalar Santa Casa, em 
Porto Alegre, instituição com sete hospitais que são 
referência em saúde não apenas no Rio Grande do 

Sul, mas em todo o país.

Verifique, pelo site da APCEF, a nossa lista de 
conveniados por especialidade ou localidade, na 
“Consulta a credenciados”. O convênio garante que 
as consultas sejam pagas diretamente ao profissional 
ou à instituição, com percentuais diferenciados de 
desconto.

APCEF SAÚDE
QUiROPRAXiA - Jonatan Raabe Soares - Av. Cristó-
vão Colombo, 1713, sala 2A, bairro Floresta – Porto 
Alegre/RS - Fones: (51) 3222-9342/8126-7063 - E-mail: 
soaresquiropraxia@gmail.com

CLíniCA MÉDiCA - Maria Lúcia Fernandes Cimirro - 
Av. Independência, 330, sala 205, bairro Independência 
– Porto Alegre/RS - Fones: (51) 3023-6069/9122-0548 
- E-mail: lucia@cimirro.net

Veja mais convênios em www.apcefrs.org.br/con-
venios/saude.htm e www.apcefrs.org.br/convenios.

novos convênios
APCEF Saúde

Assista o programa de vídeo APCEF em Ação 22 sobre os Convênios, publicado  
em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação.

Promover o bem-estar de seus 
associados. É o que toda a Asso-
ciação deseja. Por isso, a APCEF 
tem investido alto no seu setor de 
convênios, a fim de disponibilizar 
uma ampla e crescente rede de 
profissionais e estabelecimentos 
ao seu alcance. Seja na área da saú-
de, com o APCEF Saúde, seja nos 
convênios em geral - de comércio 
a serviços - são inúmeros os bene-
fícios oferecidos aos associados, de 
descontos até vantagens imperdíveis 
nas condições de pagamento. “Este é 
um serviço de grande utilidade que a 
Associação oferece. Queremos que 
todos os associados o conheçam e 
aproveitem”, afirmou o presidente 
da APCEF, Marcos Todt.

Convênios em geral

Para os convênios em geral, 

firmados com profissionais e empre-
sas das mais diversas especialidades 
- instituições de ensino, farmácias, 
cinemas, supermercados, lojas, aca-
demias, etc - basta apresentar a sua 
carteirinha de associado para obter 
os benefícios - que incluem desconto 

ou condições de pagamento facilita-
das - sem custo algum. 

Consulte a rede credenciada no 
site da Associação (www.apcefrs.
org.br), através do menu “Serviços”, 

acessando o item “Convênios”, e 
aproveite. Nesta página, você terá 
como buscar o serviço por cidade 
e categoria. Os serviços podem, 
inclusive, ser usufruídos em outros 
estados do Brasil, onde as APCEFs 
têm o mesmo convênio.

Para se ter uma ideia da utilidade 
dos convênios, basta lembrar como, 
nesta época de inverno, quando as 
gripes e os resfriados andam à solta, 
é importante contar com farmácias 
de confiança. Com lojas em todo o 
Estado, a Panvel e a Capilé são des-
taque na rede credenciada dos Con-
vênios APCEF, pois oferecem des-
contos que variam de 10% a 30% e 
condições bastante diferenciadas de 
pagamento para associados. Confira 
em nosso site os termos de adesão e 
solicite, sem custo algum, os cartões 
da Panvel e Capilé.

Consulte a rede credenciada através do site da Associação

Brique

VEnDO - Corsa 1.4, 2009, motor flex, modelo 
Premium, vermelho, quatro portas, ar condi-
cionado, direção hidráulica, vidros elétricos, 
com apenas 15 mil km rodados. Preço: R$ 27 
mil. Tratar com a proprietária Camila, pelo 
email mila.cn@gmail.com ou pelos telefones 
(51) 3024-6573 e 9297-9387.
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Obra de Tramandaí começa  
a receber janelas e pisos
Acabamentos dão toque moderno à maior obra da história da APCEF

Estamos na terceira e última etapa da construção da nova colônia de  
Tramandaí. Oito pavimentos do prédio já foram edificados, uma conquista visível 
aos olhos de qualquer um. Agora, no entanto, a obra avança nos detalhes, que, 
a princípio, parecem pequenos. Mas o que muitos não imaginam é que são esses 
pequenos retoques que farão da nossa colônia um dos edifícios mais modernos 
do litoral norte gaúcho. 

Na última edição do JB, vimos que a Comissão Executiva de Obras trabalhava 
em torno da aquisição de materiais como pastilhas de revestimento externos, 
pisos e azulejos, e esquadrias em PVC. Enquanto isso, as equipes de construtores 
civis que trabalham sob a coordenação do arquiteto Pedro Sosa, responsável pela 
obra, finalizava os rebocos e as instalações elétricas e hidrossanitárias. Ainda, o 
elevador que facilitaria o trabalho dos operários já estava em funcionamento.

Neste momento, um importante passo está sendo dado: iniciando pelo 8.º 
andar e descendo até o térreo, cerca de 200 aberturas começaram a receber 
os contramarcos, para, em seguida, iniciar a colocação das janelas em PVC. Essa 
etapa, por sua vez, já está agendada para iniciar a partir do dia 19 deste mês. 

Também a partir do dia 19, começarão a ser instaladas as paredes internas de 
gesso acartonado. O que, além de proporcionar melhor acabamento, contribui 
para redução de custos, por serem mais leves que alvenaria convencional. Outra 
novidade é a instalação do piso de porcelanato. 

De acordo com o diretor de Patrimônio da APCEF, Paulo Belotto, os(as) 
associados(as) têm muitos motivos para se orgulharem de sua nova colônia, espe-
cialmente porque, lá no horizonte, desponta cada vez mais próximo o momento 
em que esse sonho se tornará realidade. “Posso garantir que estamos dentro do 
cronograma e, em breve, a colônia estará pronta para todos nós desfrutarmos”, 
afirmou. 

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

Edifício ainda aguardava reboco no final de 2011 Agora, colônia de Tramandaí recebe acabamentos finais

Em seguida, pavimentos começaram a ser erguidos

Quando as fundações começaram a ser feitas, em 2011 

Há alguns anos, terreno ainda esperava por novo prédio
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Fogata

Cinco e meia da manhã. O dia se 
aproxima prometendo ser cinzento e a 
temperatura beira os seis graus. 

O fogueiro, com a cara mal dor-
mida, se aproxima da vala previamente 
aberta. Num movimento calmo e calcu-
lado, como já fizera outras vezes, apanha 
grossos pedaços de lenha de bom cerne. 
Junta algumas folhas de jornal, que pre-
meditadamente deixara agasalhadas do 
sereno. Apanha um pouco de serragem 

seca, joga dentro da vala e encharca tudo 
de combustível, que outros comparsas 
já lhe haviam providenciado.

Em pouco tempo, a labareda era 
alta e a fogata tinha tanto vigor que não 
gerava sequer fumaça se dela se apro-
ximasse qualquer tecido. Humano ou 
animal. Mais comparsas se juntam a ele 
e conspiram para que o inevitável ocorra 
na hora certa.

Cerca de mais uma hora, aqueles 
que vieram depois, mais um que parecia 
ser o mandante, carregam longas lanças 

e, com elas, carnes inertes, cujas coste-
las vinham à mostra, numa cena que a 
maioria dos citadinos não vislumbra no 
seu cotidiano.

E o fogo arde na vala, agora já à 
luz do dia, que se mantem cinzento e 
frio, com um ou dois graus a menos de 
temperatura. Embora não haja vento, a 
sensação térmica é bem mais baixa. E 
eles ficam à volta, mateando e sorrindo, 
como que numa comemoração esperada 
há pelo menos um ano. 

São colegas, amigos, parceiros, que 
compartilham com prazer daquele ritual. 
Eles bebem e contam causos, e, com 
suas roupas pesadas, chapéus e palas, 
se protegem do frio e continuam na lida, 
com a maior naturalidade.

Aos poucos, pessoas se aglomeram 
em torno do grupo, que não se descon-
centra da empreitada. Dos que chegam, 
uns olham, não acreditando no que pre-
senciam: aquela quantidade de ossadas 
que derretem a pouca gordura, na beira 
daquele fogão. Outros começam a docu-
mentar a queima, com seus celulares e 
máquinas fotográficas, a cena incomum.

Saio à porta do galpão e, sentindo o 
odor daqueles janelões já dourados pelo 
fogo intenso, cumprimento o povo, que 
lá pelo meio dia soma umas duzentas 
pessoas, convido-os para continuar a 
mateada e aperitivar lá dentro, junto ao 
fogo de chão da casa.

Este é o nosso jeito de fazer o Cos-
telão da APCEF/RS.

Paulo Cesar Ketzer
Coordenador do Núcleo de Cultura Gaúcha

Um dos eventos mais tradicionais promo-
vidos pelo Núcleo de Cultura Gaúcha (NCG) 
é, sem dúvida, o Costelão da APCEF. Prova do 
sucesso deste acontecimento, que chegou à sua 
sexta edição no último dia 21, é que os mais de 
200 ingressos postos à venda se esgotaram rapi-
damente. O público se antecipou para garantir 
a sua participação neste almoço, que é sempre 
um deleite para aqueles que apreciam a culinária 
campeira.

Cuidadosamente preparado, o astro da 
festa - o costelão, é claro -, revelou por que é o 
xodó dos gaúchos. Com um período de assado 
que dura de seis a oito horas - a fim de garantir 
maciez - a carne foi temperada, de tempos em 
tempos, com um composto que continha salmora 
e adobo (tempero típico uruguaio, de orégano, 
cominho, pimenta, salsa e alho). De acordo com 
o coordenador do Núcleo de Cultura Gaúcha, 
Paulo Cesar Ketzer, foram assados cerca de 175 
quilos de carne. Além disso, o cardápio também 
foi composto por arroz, feijão mexido, aipim e 
saladas variadas. “Acredito que o povo gostou, 
pois, apesar da grande quantidade de comida, 
muito pouco sobrou”, avaliou.

Aparte da “boa boia”, o dia ensolarado 
serviu de cenário para uma enriquecedora con-
fraternização entre famílias, amigos e colegas. O 
associado Carlos Alberto Träsel, por exemplo, 
trouxe seus familiares para aproveitar o dia na 
APCEF e não se arrependeu. “Só pelo esforço e 
dedicação do Núcleo de Cultura no preparo da 
comida e em bem receber os convidados, já valeu 
a presença no evento. É importante registrar, 
também, a presença da tradicional caravana de 
Pelotas, que é sempre muito participativa nos 
eventos da APCEF. Nesse sentido, a diretora Lú-
cia Leal destacou: “Ficamos muito contentes em 

participar. Somos sempre muito bem recebidos 
e nos sentimos em casa”.

Ação entre Amigos

Após o almoço, o público acompanhou, 
animado, dois sorteios. Todos(as) os(as) partici-
pantes do evento concorreram a uma cuia e uma 
bomba da marca APCEF. O convidado William 
Caldeira foi presenteado com o brinde. O se-
gundo sorteio foi o promovido pelo o Núcleo de 
Cultura Gaúcha, a fim de angariar recursos para 
o Grupo de Danças. O prêmio, um iPad 16 GB, 
foi para Odete Maurer Schwantes. A associada 
é atleta da APCEF, aluna de oficinas culturais, 
como a literária “Entre o Sena e o Guaíba”, e está 
sempre presente nos eventos comemorativos 
da Associação. Um exemplo de associada parti-
cipativa. “Já fico naturalmente feliz por receber 
esse prêmio, mas me sinto ainda mais gratificada 
por saber que, através dessa Ação entre Amigos, 
pude ajudar a manter um trabalho tão importante 
para a nossa cultura, como o grupo de danças do 
Núcleo de Cultura Gaúcha”, afirmou. Parabéns, 
Odete!

Mais nCG

Aqueles que conhecem o trabalho do Nú-
cleo de Cultura Gaúcha (NCG) já sabem que em 
setembro tem mais. Para os que estão chegando 
agora, fiquem ligados, pois a próxima atração 
do NCG já está agendada. Após o 20 de setem-
bro, acontece o jantar-baile de encerramento 
da Semana Farroupilha, Mais informações, nas 
próximas edições do JB.

COSTELãO

Mais de 200 pessoas participaram do evento, que já é tradição  
do Núcleo de Cultura Gaúcha

* Com informações de www.apcefrs.org.br

Veja a cobertura do VI Costelão através do 
programa de vídeo APCEF em Ação, publicado em  
www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação.


