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EDITORIAL

esta edição do João de Barro, os nossos leitores terão
uma análise política do contexto internacional que
envolve a exploração das reservas de petróleo das

camadas do pré-sal. Quem faz a avaliação é o professor Paulo
Visentini, do Departamento de Relações Internacionais da
UFRGS. Para ele, a soberania e os interesses do país devem
estar acima dos eleitorais. Mesmo que ganhos financeiros para
o Brasil não sejam imediatos, pois as jazidas apresentarão
resultados em vinte anos, o debate é importante neste momento
para que o eleitorado possa desde já escolher seus candidatos
conforme as suas orientações programáticas para a questão
energética a médio e longo prazo.

COMUNICAÇÃO � Segue o debate sobre democratização
da mídia e já está em curso a etapa estadual do Congresso
Nacional de Comunicação (Confecom), que ocorrerá em
dezembro. O modelo de comunicação no Brasil, os limites éticos e
o fim da obrigatoriedade do diploma de jornalista serão temas
tratados. As datas no RS devem ser divulgadas até o final do mês.

AMBIENTE � Na área ambiental, um novo código ambiental
está sendo discutido na Assembleia Legislativa e pode significar,
se aprovado, retrocesso de 100 anos, segundo ambientalistas.
A manobra na AL privilegia os grandes proprietários e coloca
áreas atualmente protegidas em risco.

COLÔNIAS � Em nossas páginas centrais, trazemos uma
matéria especial sobre as colônias de férias da Associação. Entre
os muitos serviços disponíveis aos associados da Apcef/RS, as
colônias de férias se destacam por sua qualidade e variedade.
São seis colônias, cinco no Rio Grande do Sul e uma em Santa
Catarina, que visam proporcionar aos frequentadores conforto,
diversão, tranquilidade e preço justo. Também temos a cobertura
das assembleias realizadas em agosto e início de setembro em
todas as 14 regionais da Apcef/RS e em Porto Alegre que
aprovaram o estudo preliminar com o projeto da construção
de uma nova colônia de férias em Tramandaí.

BANCOS � Os últimos acontecimentos que envolvem as
negociações coletivas dos bancários e também especificamente
com a Caixa. Não houve avanços até o momento, e os bancários
se encaminham para uma mobilização nacional para pressionar
os bancos em favor de suas reivindicações.

MAIS � Também nesta edição, reportagens sobre as questões
previdenciárias, culturais e esportivas da Apcef. Boa leitura.

Em setembro... no João de Barro

N
No dia 9 de setembro, depois de seis horas de

discussões durante a quarta rodada de negociações, em
São Paulo, a Fenaban não apresentou proposta para o
Comando Nacional dos Bancários sobre as reivindicações
de saúde e condições de trabalho, segurança bancária e
igualdade de oportunidades, dentre outras. Os bancos
repetiram a postura adotada nas duas rodadas anteriores
em relação às demandas sobre emprego e remuneração.
Eles marcaram nova reunião para a próxima quinta, dia
17, e disseram que nessa data pretendem fazer uma
proposta global para a categoria. Veja os temas discutidos
nesta rodada:

SAÚDE
1. Metas � os bancários cobraram o fim das metas
abusivas. A Fenaban negou, limitando-se a discutir as
distorções na forma de cobrança, mas não fez proposta
para mudar essa realidade que gera adoecimento na
categoria.
2. Assédio moral � os trabalhadores reafirmaram a
necessidade de combater o assédio moral e a violência
organizacional. A Fenaban insistiu em defender os
assediadores, ao exigir o sigilo de seus nomes para uma
�política de prevenção de conflitos no ambiente de
trabalho�, o que é inaceitável.
3. Reabilitação profissional � os bancários cobraram a
implantação de um programa que garanta aos afastados,
quando do retorno ao trabalho, condições que respeitem
suas limitações funcionais, normalmente fruto do
adoecimento em razão das péssimas condições de
trabalho. A Fenaban afirmou que concorda com tal
programa, desde que possa incluir também trabalhadores
que ainda se encontram afastados, o que não se admite,
pois isso forçaria a volta precoce de funcionários ainda
em processo de recuperação da capacidade laboral.
4. Isonomia aos afastados por motivos de saúde � os
bancários reivindicaram a manutenção por prazo
indeterminado de todas as verbas salariais, além de outros
direitos, tais como auxílio-alimentação, ticket, vale-
transporte e PLR. A Fenaban disse que não é possível
estender os direitos já previstos na Convenção Coletiva
aos afastados.
5. Licença maternidade de 180 dias � o Comando
defendeu a ampliação desse direito para todas as bancárias
em todos os bancos. A Fenaban salientou que a proteção
da maternidade é obrigação do Estado, mas ficou de
estudar a questão.

Acredito, sinceramente, que a privatização
de qualquer serviço não significa a melhora do
mesmo! Sou contra a privatização de serviços
essenciais, incluindo saneamento. Isso
geralmente leva, no mínimo, a médio prazo, à
elevação de preços. Planejamento e gestão
competentes trariam os resultados necessários.
Paulo L. Silva de Souza � Caixa P. V. � Porto
Alegre

Penso que deva ser feito um estudo
apropriado e se for constatado que há
possibilidades de melhorar o serviço, através

de uma empresa privada, deve sim ser
repassado o serviço, pois a arrecadação fica e
reverte para o local. Também penso que não
elevaria os preços. Tem vários municípios que
não são servidos pela Corsan e estão bem.
Ana Rita Donassolo � Aposentada � Passo Fundo

Eu sou totalmente contra qualquer tipo
de privatização, principalmente da água, pois
a água é um bem universal, e não pode se
transformar em uma mercadoria.

Adroaldo Schmidt Carlos � Aposentado �
Cachoeira do Sul

Você concorda que a água seja explorada nos
municípios por empresas privadas?

Fenaban não apresenta
propostas aos bancários

SEGURANÇA BANCÁRIA
1. Comissão de Segurança Bancária � os bancários
cobraram a retomada das reuniões que não ocorrem há
vários anos. A Fenaban sinalizou com a volta dos trabalhos
na segunda quinzena de novembro, com a participação
de representantes das áreas de segurança dos bancos.
2. Transporte de valores � o Comando reivindicou a
proibição aos bancários do transporte de valores, malotes
e chaves do cofre e da agência, o que tem ocorrido em
várias regiões do país, com assaltos e sequestros. A
Fenaban negou, dizendo que, se isso for proibido, algumas
agências teriam de ser fechadas.
3. Adicional de risco de vida � os bancários cobraram o
pagamento de adicional de 40% do salário para quem
trabalha em agências e postos, a exemplo de vários
acordos coletivos de vigilantes, cujo risco é o mesmo. A
Fenaban disse que isso não faz sentido, pois atingiria
70% dos trabalhadores, revelando que a preocupação
não é a vida, e sim o custo dos bancos.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
1. Mapa da diversidade � os bancários defenderam a
inclusão de uma cláusula na Convenção Coletiva que
garanta medidas de democratização do acesso e de
políticas que eliminem todos os tipos de preconceito e
discriminação nos locais de trabalho. A Fenaban alegou
que não tem governança sobre o programa de valorização
da diversidade, mas ficou de estudar uma forma de
registrar as diretrizes na Convenção.
2. Pessoas com deficiência � os bancários cobraram uma
cláusula na Convenção Coletiva que garanta inclusão e
capacitação para pessoas com deficiência nos bancos. A
Fenaban negou, dizendo que já possui um programa que
necessita de constantes ajustes.
3. Homoafetivos � o Comando defendeu igualdade de
direitos para os casais homoafetivos. A Fenaban respondeu
afirmando que há restrições legais para garantir igualdade
de tratamento, mas irá verificar as travas.
 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
 O Comando reivindicou planos de previdência
complementar para todos os bancários. Muitos
trabalhadores ainda não possuem esse direito que
garante uma aposentadoria digna.
 A Fenaban, no entanto, negou a reivindicação dos
bancários, alegando que cada banco possui esse produto
à venda e que, assim, não é possível colocar esse tema
na Convenção Coletiva. (Fonte: Feeb-RS)
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ANTENA

Saneamento: privatizar ou não
privatização do serviço de
saneamento é uma realidade
em países como a França e tem

sido imposto aos países com dívida
externa pelo Banco Mundial e FMI
assim como pela União Europeia. No
Brasil, algumas cidades do norte,
nordeste e interior de São Paulo
concederam os serviços para
empresas privadas.

Aqui no Estado, o município de
Santa Cruz do Sul aprovou na
Câmara de Vereadores o Projeto de

Lei 110/E/2009 sobre a abertura de
licitação pública para concessão de
serviços de saneamento, que está há
43 anos sob o comando da Corsan.
Vereadores de oposição e sindicalistas
alegam que haverá aumento nas
tarifas.

O procurador-geral do mu-
nicípio, Marco Borba, diz que não será
privatização, e sim, concessão por
meio de l ic itação pública. �Em
momento algum está cogitada esta
privatização, como sugere o debate

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

Estudo elaborado pela
Contraf/CUT e Dieese revelou que
os bancos que operam no Brasil
fecharam 2.224 postos de tra-
balho no primeiro semestre de
2009 e estão usando a ro-
tatividade para reduzir a média
salarial dos bancários. As empresas
financeiras desligaram 15.459
bancários, principalmente devido
às fusões, e contrataram 13.235
entre janeiro e junho. É uma
inversão do que ocorreu em 2008,
quando houve um aumento de
8.754 novas vagas no mesmo
período. A pesquisa teve como
base dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged) do Ministério do Trabalho
e Emprego.

Bancos fecharam
2.224 postos de
trabalho

O tradicional Piquete dos Bancários
no Acampamento Farroupilha, no
Parque da Harmonia, está equipado
com fogão, churrasqueira e boliche. Há
também espaço para trovas e
declamações aos que quiserem mostrar
o seu talento campeiro.

O patrão do Piquete, Edson Ramos
da Rocha, agenda os dias e horários
para encontros com familiares, amigos
e colegas de trabalho. O espaço foi
erguido pelo SindBancários, Federação
dos Bancários do RS, Apcef/RS e
Afubesp. Para agendar horário, ligue
para 9806.0007.

Piquete dos Bancários

Agenda
· 31/10 � Passeio sobre rodas não
motorizadas.
· 24/10 � III Botequim do Esporte
(evento a realizar-se no Ginásio de
Esportes da Sede A � Av. Cel.
Marcos, 627)
· 31/10 � Festa do Saci (uma festa
com muita animação e entreteni-
mento para as crianças)
� Feira de Artesanato e bazar de
vendas/trocas. (Sede A � Av. Cel.
Marcos, 627)

A VIAVIDA Pró-Doações e
Transplantes chama a atenção para uma
baixa no número de doações de órgãos
e tecidos no Estado nos últimos anos.
Segundo a Central de Transplantes, em
2008, o percentual de notificações
diminuiu em 10%. �É preciso unir
forças, principalmente, com a
participação da Secretaria da Saúde do
Estado, dos hospitais e da Central de
Transplantes para revertermos esse
quadro�, diz a presidente da entidade,
Maria Lúcia Kruel Elbern.

Os estados de Santa Catarina e São
Paulo tiveram um aumento considerável
no número de doações e tecidos devido
à construção e execução de um plano
estratégico, no qual se identificam
pontos falhos e lacunas no processo,
possibilitando uma ação adequada. Já
no RS, segundo ela, apesar da busca por
informações, ainda é desconhecido o
que está sendo feito para aumentar as
doações ou se há algumas pesquisas
para identificar as causas dessa queda
significativa.

RS tem queda nas
doações de órgãos

Lista de espera no RS

Coração     13
Pulmão     41
Fígado   233
Rim 1586
Pâncreas     12
Rim/Pâncreas     75
Córneas   779

Total da lista ativa  2739
Dados de 15/04/2009

Costelão nas regionais Centro e Serra
O Costelão da Apcef/RS chega à

Santa Maria, promovido pela regional
Centro para o encerramento da
Semana Farroupilha. A primeira edição
do evento na regional será no dia 20
de setembro, domingo, na sede de
Itaara. Na Serra, o 12º evento ocorrerá
no dia 19 (sábado), na Sede de Vila
Julieta, em Farroupilha.

Em Santa Maria, também está
sendo organizado um evento ecológico
dentro da programação do dia.
Contatos para adquirir ingressos para

o Costelão da Regional Centro é através
dos e-mails paulo.castaman@yahoo.com.br
ou vnicoloso.rs@gmail.com. Já o
evento da Serra, pode ser feito pelo
telefone (54) 2108.2450.

Foto: A
rquivo A

PC
EF/RS

equivocado a respeito da matéria. E
a tendência e a exigência no edital é
que haja a redução da tarifa�, explica.
Para Kathia Vasconcellos Monteiro,
ambientalista da Ong Miraserra, os
riscos desse tipo de concessão são
imensos.

Apesar dos problemas dos
serviços públicos, ela acredita que é
preciso pressionar para que eles
melhorem. �As empresas visam ao
lucro e a primeira coisa que fazem é
aumentar o preço da tarifa.
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O pré-sal para os brasileiros

ENTREVISTA

professor Paulo Visentini, do
Departamento de Relações
Internacionais da UFRGS, analisa

o debate nacional em torno da questão
do pré-sal e a importância de um novo
marco regulatório que preserve a
soberania nacional na exploração de
petróleo.

João de Barro � É correto dizer que
ainda permanece o mesmo debate de
56 anos atrás, quando foi lançada a
campanha �O Petróleo é nosso�?

Paulo Visentini � É evidente que se
trata de um outro contexto, mas
estruturalmente trata-se do mesmo
debate. O tema de fundo permanece
sendo a questão da soberania brasileira
na exploração dos seus recursos
minerais, neste caso o petróleo da
camada de pré-sal. Precisamos lembrar
que viemos de uma década de 90 em
que houve uma liberalização brutal do
setor petroleiro. Então, agora, surgiu
este tipo de petróleo, e com ele a
necessidade de se fazer um marco
regulatório diferente para que o país
tenha um mínimo de vantagens. Caso
contrário, a exploração desses recursos
irá parar em outros bolsos.

JB � No cenário internacional, qual
o impacto do pré-sal para o Brasil?

Visentini � O impacto é grande no
sentido de que o Brasil terá recursos
próprios. A dependência financeira do
país também diminui. Nós temos uma
capacidade limitada de geração de
poupança interna, tanto pelo fato de
não sermos um país muito rico, como
por razões políticas.

JB � Do ponto de vista político e
estratégico, o senhor acha que o atual
governo está tomando as medidas
corretas para preservar os interesses da
nação?

Visentini � Eu acho que o governo
não tem tanta força assim. É um
governo que não possui maioria
parlamentar e se vê obrigado a fazer
essas coalizões. O fato de estarmos às
portas de um ano eleitoral complica um
pouco mais as coisas, pois esse tema se
torna objeto de muita disputa. O
governo não está agindo mal, mas
poderia agir de forma mais incisiva.
Porém, não tem força política suficiente
para isso. Além disso, a sociedade,
diferente dos anos 50, não está
suficientemente mobilizada.

JB � Por faltar um ano para as
eleições presidenciais, o momento é
impróprio para esse debate, como alega
a oposição?

Visentini � Não há motivos para
não discutir isso agora. A discussão
agora fragiliza uma oposição que vai ser
vista como não sendo tão vinculada ao
interesse nacional. Precisamos entender
que esta situação não terá impacto
econômico imediato. O que a oposição
tem medo é que o governo dê uma
solução mais adequada ao interesse
nacional neste momento. Claro que se
a oposição vencer, o marco regulatório
vai ser outro, provavelmente muito
identificado com as políticas adotadas
nos anos 90, no período FHC, como
fizeram com a Petrobras e outras
companhias. Temos um sistema
financeiro que ficou muito aberto a partir
da década passada, e isso é responsável

por taxas de juros e câmbios equivocados.
Não é uma decisão administrativa que vai
corrigir isso. É o fato de que os fluxos de
capitais estão vinculados a isso e existe
uma vulnerabilidade. Então, a pressa em
discutir visa definir uma questão: esse
petróleo será nosso? Ou será interna-
cionalizado, como quer a oposição?

JB � Como o senhor descreveria a
política para o petróleo da era FHC?

Visentini � O que o governo
Fernando Henrique Cardoso tentou e
conseguiu em parte foi abrir o capital
da Petrobras. Ela já era uma empresa
totalmente rentável e viável. Não havia
pretexto para privatizá-la, mas eles
tentaram. Inclusive, houve uma série de
acidentes nos anos 90 que não eram
comuns na história da companhia.
Alguns atribuem até mesmo a
sabotagens. Sabe-se que neste
período houve excesso de
terceirização de pes-
soal, falta de
cuidado e falta de
manutenção que
podem ter

PAULO VISENTINI

contribuído para esses acidentes. Como
eles causavam danos ambientais,
puxavam os preços das ações para
baixo, o que facilitaria uma privatização
mais em conta para alguns setores
interessados. Mas não houve tempo
hábil para FHC concluir este projeto,
nem condições políticas propícias. Além
disso, Fernando Henrique é um homem
muito articulado e soube a hora de
recuar. Ficamos com essa questão que
resultou em um meio termo.
Atualmente a Petrobras ainda é uma
empresa pública, mas não é totalmente
vinculada ao estado. O que interessa
de tudo isso é que se mantenha o
controle sobre exploração desses
recursos no país.

JB � É possível que o novo marco
regulatório se transforme em uma
colcha de retalhos no Congresso tão
grande a ponto de inviabilizá-lo, uma
vez que já se contabilizam 250 emendas
à proposta do governo?

Visentini �  Eu não conheço todas
essas emendas, mas é certo que todo
mundo aproveita essa passagem pelo
Congresso para criar o máximo possível
de obstruções para contemplar
interesses setoriais. É uma compli-
cadíssima negociação que se dá em uma
corrida contra o tempo. Claro que pode
vir a se descaracterizar, mas muitas vezes
os resultados são
surpreendentes.
Na década de
50, um go-
verno na-
iona l i s ta
fez um
p r o j e t o ,
que de-
legava al-
gumas coi-
sas a outros
capitais por-
que o país não
tinha capital.
Curiosamente,
naquele mo-
mento, o

Congresso votou por uma Petrobras
totalmente nacional para acusar o
governo de não ser suficientemente
nacionalista. Acabou saindo uma
Petrobras diferente até mesmo do que
o governo desejava.

JB � A crise no Senado atra-
palha?

Visentini � A crise do Senado,
vamos deixar claro, não se deve a
nenhum fato novo. Trata-se de uma
ação destinada a criar obstruções à
governabilidade em ano de eleição
e também gerar alguma confusão
na classe média.

JB � Existe algum aspecto
vinculado a este debate que não
está ganhando espaço merecido na
mídia e nas esferas políticas?

Visentini � Eu sugiro que seja
apontado, por exemplo, o
momento em que foi anunciada a
descoberta dessas jazidas e que,
coincidentemente, os EUA
recriaram a Quarta Frota Naval,
justamente para levar uma presença
militar ao Atlântico Sul próximo às
regiões do pré-sal. É uma pergunta
que fica no ar. Trata-se de um jogo
de pressão surtir efeito quando
chegar a hora de compartilhar essas
riquezas.

JB � Então, acaba não sendo
paranoia do governo brasileiro
querer renovar a frota e reforçar o

sistema de defesa do país?
Visentini � Essas iniciativas

já vêm tarde. O Brasil não está
comprando armas ofensivas,

mas sim defensivas e muito
aquém das necessidades.
Temos um território
gigantesco. Se os ame-
ricanos estão criando uma
esquadra que vai atuar à
frente de nosso l itoral,
nada mais justo que
tenhamos o controle das
nossas duzentas milhas e

garantia de l ivre na-
vegação em águas

internacionais.

O

�...os EUA recriaram a
Quarta Frota Naval,

justamente para levar
uma presença militar ao
Atlântico Sul próximo às

regiões do pré-sal�

Foto: Luciano Lubelcho/ D3 Comunicação
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DEBATE

Mudanças no Código
Ambiental propostas
pela AL são criticadas

Publicado em agosto no Diário
Oficial, no retorno do recesso
parlamentar, e prestes a ser apreciado
pela Assembleia Legislativa do RS, o
projeto de lei 154/09 revoga os atuais
códigos estaduais do Meio
Ambiente, Florestal e as leis
que tratam sobre a
organização do Sistema
Estadual de Proteção
Ambiental, o Sistema
Estadual de Recursos
Hídricos, a preservação
do solo agrícola e a
gestão dos resíduos sólidos.

No último dia 1º de
setembro, o texto do PL foi entregue
ao presidente da Assembleia
Legislativa, Ivar Pavan, e protocolado
pelo deputado Edson Brum. �Nosso
objetivo com a proposta é
desburocratizar a legislação estadual,
adequando o projeto ao Código
Federal sem radicalismo por ambas as
partes envolvidas�, salientou Brum, que
preside a Comissão de Agricultura. Ele
informou que o anteprojeto foi
longamente discutido durante mais de
dois meses, contando em sua
elaboração com a participação de
técnicos, professores e mais de trinta
entidades ligadas à agricultura e ao meio

ambiente.
O ecólogo Felipe Amaral,

secretário executivo do Instituto Biofilia,
Ong que trabalha com educação
ambiental, ativismo e formação cidadã,
rebate dizendo que é um projeto

unilateral que foi discutido apenas
com o setor agrícola produtivo.

Outro problema é o tempo de
debate � o código anterior foi
fruto de cinco anos de
estudos. �Vejo um pouco de
pré-eleitoral nisso tudo. O
código privilegia os grandes,

além de ser inconstitucional por
prever que não precisa obedecer ao

Código Federal�, diz Felipe.
Antonio Soler, professor de Direito

Ambiental e integrante do Centro de
Estudos Ambientais � CEA, de Rio
Grande, também critica o projeto. �Se
tal proposta for aprovada, voltaremos
a um marco legal anterior a 1930,
década que foi editado o I Código
Florestal Brasileiro. Voltaremos quase
100 anos no tempo jurídico, para
legalizar a degradação da natureza e
justamente num tempo onde não
faltam alertas e indicações para a
necessidade urgente de mudarmos
nossa relação com o ambiente�,
lamenta.

O modelo de comunicação no
Brasil, os limites éticos e o fim da
obrigatoriedade do diploma de
jornalista foram alguns dos
assuntos abordados na audiência
pública realizada no dia 3 de
setembro, na Assembleia Le-
gislativa do RS, sobre Conferência
Nacional de Comunicação (Con-
fecom). 

A audiência teve como
objetivo divulgar o evento e
preparar a sociedade gaúcha para
as conferências que antecedem o
encontro nacional, a ser realizado
em Brasília, de 1º a 3 de dezembro
deste ano, com o tema �Co-
municação: meios para a cons-
trução de direitos e de cidadania
na era digital�. Um ofício foi
enviado à governadora Yeda
Crusius, para que seja convocada
a Conferência Estadual até 15 de
setembro.

O superintendente de
Comunicação da Assembleia
Legislativa, Celso Schröder,
destacou que se trata de um
debate público essencial para a
democracia. �A Conferência vai
acontecer porque nós, dos
movimentos sociais, a construímos,
o que é uma vitória�, afirmou.
Schröder acrescentou que
certamente o evento a ser
realizado em Brasília vai apontar
para outro modelo de comuni-
cação no Brasil. Segundo ele, é

fundamental o debate público das
políticas a serem implementadas
na área. Uma das questões ur-
gentes a serem focadas se refere à
convergência tecnológica. �O
debate da comunicação no Brasil
é opaco e as políticas são
insuficientes�, ressaltou o supe-
rintendente.

Para o presidente do Sindicato
dos Jornalistas Profissionais do Rio
Grande do Sul, José Maria Ro-
drigues Nunes, o debate deve ser
levado a toda sociedade, pois a
grande mídia tem pautado as
questões vivenciadas por ela. Ele
comenta que um dos aspectos a
serem debatidos na Conferência
Nacional deve ser o do fim da
obrigatoriedade do diploma de
jornalismo para exercer a função.

Já a vice-presidente do
Sindicato, Márcia Camarano,
afirma que a discussão é im-
portante porque a sociedade não
pode ser refém da comunicação
feita por alguns empresários do
país. �Esta vai ser a primeira
Conferência e talvez seja um árduo
debate, mas a partir dela vamos
começar uma caminhada�,
ressalta.

As informações sobre a etapa
estadual podem ser acompanhadas
pelo blog da Comissão RS Pró-
Conferência Nacional de Comuni-
cação. O endereço está em http://
rsproconferencia.blogspot.com.

Confecom é debatido
em audiência pública

Foto: G
uerreiro/A

g. A
L/divulgação

Audiência Pública em Porto Alegre que debateu a Confecom

Veja alguns pontos do PL 154/
09 questionados por ambientalistas:
· Extinção do conceito de Área de
Preservação Permanente (APP),
autorizando atividades agrossilvi-
pastoris nesses locais, desde que
aprovadas no plano de manejo.
· Permissão do plantio de espécies
exóticas em APPs sem considerar os
topos de morro, incluídos nessa
categoria de preservação irrestrita.
· A metragem das Áreas de
Preservação Permanente no entorno
de cursos d�água. No Código
Florestal Federal, consta que as
chamadas matas ciliares que
circundam rios, lagos e lagoas são
proporcionais à sua largura e variam
de 30 m a 500 m. No texto proposto
na Assembleia Legislativa, esses

trechos preservados são reduzidos
para entre 5 m e 50 m.
· Reduz a multa máxima a infratores
de R$ 50 milhões para R$ 1 milhão e
retira a proibição de contratar com a
administração pública durante três anos.
· Desobriga a publicação anual de um
relatório sobre a situação ambiental
do Estado.
· As atribuições do Conselho de Meio
Ambiente, e sua composição, são
alteradas, bem como a competência
para estabelecer padrões e critérios
de avaliação de atividades poluidoras
e diretrizes para a conservação de
recursos e ecossistemas.
   Foi retirado o trecho que
determina dar ciência do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) ao
Ministério Público e às Ongs.

SETEMBRO DE 2009

Projeto de Lei 154/09
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NEGOCIAÇÃO COLETIVA

caminhada realizada no último
dia 3 de setembro marcou o
início da Campanha Salarial dos

Bancários 2009. A manifestação
contou com mais de 500 participantes
e teve a presença da Big Bateria da
Império da Zona Norte, que animou o
ato político com sua batucada. A
organização em alas distintas deixou
clara a presença de funcionários de
bancos públicos e privados, da Capital,
do Interior e do Litoral.

Os manifestantes portavam faixas
com palavras de ordem que rea-
firmavam a pauta de reivindicações da
categoria, exigindo o fim das filas, dos
juros e tarifas abusivas, da insegurança
e das demissões. No percurso da
caminhada, trabalhadores e trabalha-
doras acenavam em sinal de aprovação
de dentro dos prédios dos bancos. A
população que transitava também
ouviu o recado.

Ao longo da caminhada,
foi informado que, em duas
rodadas de negociações, os
banqueiros mantêm a
�choradeira� e a negativa em
relação às reivindicações dos
bancários. Mesmo sob crise

Caminhada marcou início
da Campanha Salarial

interna-cional, o setor financeiro foi o
mais lucrativo do país no último
período. Isso não o impediu, no
entanto, de se aproveitar do momento
para fazer demissões e diminuir o salário
dos trabalhadores. A manifestação
lembrou que a exploração das mulheres
e dos negros se dá de forma ainda mais
aprofundada, como mostrou o Mapa
da Diversidade, resultado de pesquisa
da própria Fenaban. As bancárias
denunciaram o assédio moral, para
repudiar a violência e para exigir salários
iguais entre homens e mulheres. Uma
ala lilás exigia igualdade de
oportunidades, como parte da
Campanha Nacional 2009 também. O
final do trajeto foi a Esquina
Democrárica, onde foi realizado ato
público.

Caixa anuncia contratação de
2.200 empregados

A reivindicação dos empregados da
Caixa para que o quadro de funcio-
nários seja ampliado para 100 mil
trabalhadores concursados começa a
surtir efeito. A empresa divulgou no dia
4 de setembro, durante a negociação
específica entre o Comando Nacional
dos Bancários, e a Comissão Executiva
dos Empregados da Caixa (CEE/Caixa)
que o Departamento de Coordenação
e Controle das Empresas Estatais (Dest)
autorizou a contratação de mais 2.200
empregados. Atualmente, a Caixa

conta com 82 mil empregados con-
cursados.

O número ainda está muito abaixo
das expectativas da categoria, mas a
ampliação do número de contratações
é considerada uma vitória dos
empregados, que vêm promovendo
em todo o país campanhas, ma-
nifestações e coleta de assinaturas para
alcançar 100 mil empregados con-
cursados na empresa. A pressão deve
continuar até que a reivindicação seja
totalmente atendida pela Caixa.

No dia 4 de setembro, em
Brasília (DF), o Comando Nacional
dos Bancários, a Comissão Executiva
dos Empregados (CEE/Caixa) e a
Caixa Econômica Federal tiveram
uma rodada específica de ne-
gociações marcada pela intransi-
gência da Caixa.

Os temas discutidos foram
Saúde Caixa, segurança bancária,
saúde e condições de trabalho. O Rio
Grande do Sul esteve representado
por Marcello Carrión, diretor de
relações de trabalho da Apcef.

O sentimento da comissão de
negociação foi de decepção, pois a
reunião não obteve avanço algum, já
que a empresa segue irredutível quanto
às reivindicações dos empregados.

Existe o entendimento de que o
Saúde Caixa precisa ser discutido com
mais seriedade por parte da empresa.
O programa mostrou-se supera-
vitário no exercício de 2008, depois
de ter passado mais de dois anos sem
processar suas informações. Até
agora, a Caixa não cumpriu o
compromisso de fazer em mesa de
negociação uma avaliação do sistema
de custeio e do funcionamento geral
do Saúde Caixa. Os problemas com
o credenciamento e outras

A

Fotos: Im
prensa Sindibancários/divulgação

ATO PÚBLICO

Mobilização contou com a participação de bancários de todo o estado

deficiências se agravam a cada dia.
Ainda em relação ao Saúde

Caixa, o movimento nacional dos
empregados reivindica a implantação
imediata dos comitês de
acompanhamento do crede-
nciamento e descredenciamento,
conforme acerto firmado em rodada
de negociação. O caráter do
Conselho de Usuários também
precisa ser modificado, pois hoje ele
é consultivo e necessita ser
transformado em deliberativo.

Segurança bancária é outra
prioridade. Entre as reivindicações,
estão a instalação de vidros de
proteção nos guichês e a colocação
de portas giratórias antes do
autoatendimento, além de uma série
de outros dispositivos de segurança
definidos no chamado �Projeto
Agência Segura�, elaborado pela
área de segurança da própria
empresa. Também é reivindicado
aumento no valor da indenização
por assalto e proibição de transporte
de valores pelo empregado.

No quesito saúde e condições
de trabalho, a sobrecarga de
trabalho é apontada como um dos
problemas que mais afetam a saúde
dos empregados.

Negociação específica esbarra na intransigência da Caixa

A CEE/Caixa denuncia que o processo de unificação das atividades
de caixa, exercida pelos empregados da retaguarda das agências (caixa
de Ret/PV), foi mal sucedida, sobretudo por levar à sistemática realização
de horas extras e aumento na intensidade do trabalho, contribuindo
para o esgotamento físico e mental dos caixas, que além de cumprirem
uma jornada excessiva, adoecem cada vez mais. O mesmo acontece com
os avaliadores de penhor que a todo momento são deslocados para
atender na bateria de caixas.

O massacre dos caixas

 TAMBÉM ESTÁ NA PAUTA
� Tíquete e cesta-alimentação para todos os aposentados e pensionistas;
� Isonomia;
� Recomposição do poder de compra dos salários;
� 6h para todos.

RESPOSTA AO IMPASSE É MOBILIZAÇÃO NACIONAL � A rodada de negociação específica
com a Caixa Econômica Federal no dia 11 de setembro, em Brasília (DF), frustrou os empregados. A
empresa não se posicionou em nenhum dos itens previamente agendados para a negociação (Funcef/
aposentados, isonomia, democratização da gestão e outros temas), prometendo responder às
reivindicações específicas somente após o dia 22 de setembro, depois dos resultados da negociação
com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).  No novo encontro do dia 22 está pautado para
negociação os seguintes destaques: Plano de Cargos Comissionados (PCC),Plano de Cargos e Salários
(PCS) e jornada de trabalho. Os bancários alertam que se a empresa seguir com essa intransigência
e a FENABAN não avançar nas cláusulaseconômicas nada mais restará aos empregados da Caixa, a
não ser cumprir, maisuma vez, o seu papel de vanguarda na mobilização nacional dos bancários.
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PREVIDÊNCIA

s representantes do governo e das centrais
sindicais acertaram em 25 de agosto o reajuste
para os aposentados e pensionistas que

ganham mais de um salário mínimo, a partir de janeiro
de 2010. Com o aval do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, o aumento será calculado com base na
inflação acumulada, usando o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), mais 50% do Produto
Interno Bruto (PIB) do segundo ano anterior � mesmo
sistema usado para o reajuste do salário mínimo. O
projeto será encaminhado agora para apreciação do
Congresso Nacional. A expectativa é de que os
aposentados tenham um ganho real de 6%.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores
(CUT), Arthur Henriques, comemorou o acordo e disse
�que é um passo muito importante para os
aposentados do país� que sejam criadas as bases de
uma política permanente de reajuste dos benefícios
de quem ganha mais de um salário mínimo.

O deputado Pepe Vargas (PT-RS), que será o
relator do projeto que tratará do acordo no
Congresso, pretende apresentar o substitutivo o mais
rápido possível, mas que ainda não há data. �O mais
importante é que temos um acordo. Agora vamos
sentar e redigir as propostas que têm que ser
aprovadas até o final do ano�, comentou. 

CONCESSÃO � Diante do acordo, as centrais se
comprometem a não insistir na aprovação de três
matérias:

� o texto atual do PL 3299/08, sobre o Fator

Definido reajuste dos
benefícios dos aposentados

Previdenciário;
� a emenda do senador Paulo Paim (PT-RS) ao

PL 1/07, que garante, às aposentadorias, o mesmo
percentual de reajuste do salário mínimo;

� e o reajuste de 16,7% para aposentados e
pensionistas que ganham mais que um salário
mínimo, aprovado pelo Congresso na forma de
emenda à MP 288/06 e vetado em seguida pelo
presidente Lula.

SUBSTITUTIVO � Para entrar em vigor em
janeiro de 2010, o aumento ainda precisa ser
aprovado pelo Con-
gresso. Ele fará parte
do substitutivo que o
deputado Pepe Var-
gas (PT-RS) vai apre-
sentar ao Projeto de
Lei 3299/08, que
acaba com o Fator
Previdenciário.

Pepe Vargas
adiantou outros pon-
tos do novo texto.
Um deles será a
extinção do Fator
Previdenciário quan-
do a soma da idade
com o tempo de
contribuição do se-
gurado for de 95

O

Nos meses de setembro a novembro, os
1.049 participantes da ação do

efeito gangorra serão
convocados pela Apcef/RS por
carta, em ordem alfabética e

em grupos de 20, para

entrega, análise e digitalização dos documentos,
que será feita por uma empresa contratada.

Nessas reuniões, a assessoria jurídica da
Apcef/RS vai explicar o andamento do processo
e também serão recolhidas as cópias dos
documentos para digitalização. Esses documentos
formarão um banco de dados para consultas
futuras e para os cálculos, que serão feitos em
um software específico.

Como a maioria dos participantes é da
Região Metropolitana, a maior parte das reuniões
será em Porto Alegre, no Galpão Crioulo, na sede
B da Apcef/RS. Mas também haverá encontros

Começam reuniões para ação do Efeito Gangorra
JURÍDICO

A Caixa aprovou a redução da taxa de juros da
meta atuarial do Novo Plano de 6% para 5,5% ao
ano. A medida foi recomendada por parecer técnico
atuarial elaborado pela Diretoria de Benefícios da
Fundação e aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Con-
selho Deliberativo antes de ser remetido à Patrocinadora.

A taxa de juros da meta atuarial utilizada nos
planos REB e REG/Replan já está fixada em 5,5%
a.a., desde 2008. Para adotá-la no Novo Plano, foi

Caixa aprova redução da taxa de juros da meta atuarial no Novo Plano
necessário alterar o regulamento do plano, o que
justifica a demora na adoção da medida em relação
aos outros planos.

A meta atuarial é o parâmetro utilizado para
calcular os compromissos assumidos pelos planos com
o pagamento dos benefícios. É composta pelo índice
de reajuste dos benefícios (INPC), e pela taxa de
juros estimada para a rentabilidade dos
investimentos.

A taxa de juros da meta atuarial também é
utilizada para calcular o valor dos benefícios de
prestação continuada no Novo Plano. Conforme
estabelecido em regulamento, a renda programada
é calculada com base no saldo de conta e no fator
atuarial de cada participante. Além da taxa de juros
da meta atuarial, o fator atuarial leva em conta a
idade do participante e seus dependentes, entre
outras premissas e hipóteses atuariais.

FUNCEF

para o homem e 85 para mulher; ou 90 para o
professor e 80 para a professora do ensino
fundamental.

Além disso, mudará o cálculo da média do salário
de benefício: em vez de 80% das maiores
contribuições, passarão a ser levadas em conta 70%
das maiores contribuições. O período de aviso-prévio
do trabalhador e o tempo de seguro-desemprego
passarão a contar para fins de tempo de contribuição
à Previdência. E haverá garantia no emprego quando
o segurado chegar a 12 meses de sua aposentadoria.

em Pelotas, Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Maria e
Santo  Ângelo.

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





Passeio sobre rodas será
no dia 3 de outubro

o próximo dia 3 de
outubro, a Apcef/RS
em parceria com a

Fenae realizará o �Passeio
sobre rodas não mo-
torizadas�. A iniciativa partiu
das experiências comprovadas
de que o esporte vem sendo
uma das formas mais práticas
e viáveis para promover a
integração. De acordo com a
diretoria de Esportes da
associação, a ideia é
proporcionar não apenas
momentos de lazer para os
praticantes do ciclismo e skate, mas  também
buscar o congraçamento entre os associados,
incentivando a integração social que os leve
à prática do exercício de convivência dentro
de um espírito de participação saudável.

Para o diretor de Esportes da Apcef,
Gilmar Aguirre, a expectativa é de que o

N

A equipe de Futsal feminino da Apcef/RS conquistou o segundo lugar na Copa
AABB de Futebol Feminino, concluída no último dia 12 de setembro. O time demonstrou
muita garra e determinação em sua participação, segundo o diretor de Esportes da
Apcef, Gilmar Aguirre.

�Nossas atletas estão representando muito bem nossa entidade. Elas têm mostrado
muita garra e determinação. Existe uma grande expectativa de que nos Jogos FENAE
2010 tenhamos Futsal feminino como categoria experimental. A torcida em todas
Apcef�s  para que isso ocorra é muito grande, mas só teremos uma posição final sobre
isso em dezembro, quando o Conselho Deliberativo da FENAE baterá o martelo.�

Equipe de Futsal feminino foi segunda
colocada na Copa AABB

www.12    SETEMBRO DE 2009

passeio seja um grande
sucesso, iniciando um novo
marco nas atividades espor-
tivas em nossa entidade. �Um
passeio com esse motivo,
veículos não poluentes, é e
será sempre bem-vindo,
demonstrando que nossa
Apcef está colaborando com
a responsabilidade social e
ambiental. Precisamos fazer
nossa parte, nos planos
individual e coletivo. Vamos
fazer um novo tempo para o
planeta.�, argumenta Aguirre.

O Projeto será desenvolvido entre os
associados da Apcef em Porto Alegre, Região
Metropolitana e comunidade em geral, nas
modalidades de ciclismo e skate. O evento
será realizado no turno da manhã no dia 3
de outubro, com a concentração a partir das
8 horas na Colônia A. Em paralelo a esta

programação, serão oferecidos
aos participantes e acom-
panhantes jogos recreativos como
tênis de mesa, pebolim, sinuca e
outros.

A inscrição poderá ser feita
até o dia 2 de outubro, na
Apcef ou pela internet, via o e-
mai l  esportes@apcef.org.br.
Est ima-se que part ic ipem de
150 a 200 associados e de-
pendentes.  Para a inscr ição
pede-se a doação de 1 quilo de
alimento não perecível. Haverá
sorte io de br indes aos par-
t ic ipantes.  Em caso de mau
tempo, o evento pode ser
adiado. Consulte o regulamen-
to no site da Apcef.

FUTEBOL

INTEGRAÇÃO

A final estadual dos Jogos de Integração acontecerá nos dias
28 e 29 de novembro, em Tramandaí. Disputarão esta fase as
modalidades: Futebol Soçaite; Vôlei Misto; Vôlei de Praia (M e
F); Tênis de Campo Simples e Duplas (M e F); Tênis de Mesa (M
e F); Futsal Masculino; Futsal Feminino (em caráter
experimental); Canastra; Sinuca; Xadrez; Dama.

�A colônia já esta reservada para esse grande evento
esportivo. Esperamos que as regionais levem suas equipes
motivadas, assim manteremos a grandiosidade do evento, como
ocorreu nos anos anteriores. Estamos inovando com a colocação
do futsal feminino, também como categoria experimental, tendo
como mote a possibilidade dessa modalidade também ir para os
Jogos da FENAE 2010, que serão realizados no Parque Náutico,
em Fortaleza�, informa Gilmar Aguirre, diretor de esportes.

JOGOS DE INTEGRAÇÃO

Final da fase estadual será nos
dias 28 e 29 de novembro

No dia 30 de agosto, ocorreu a etapa de Porto Alegre do
Circuito de Corridas da Caixa, com percursos de 5 km e 10 km. O
evento ocorreu na Avenida Edvaldo Pereira Filho, no Parque Marinha
do Brasil, e reuniu centenas de atletas, profissionais e amadores, de
todo o Estado. Veja a classificação entre os empregados da Caixa:

Masculino � 10 km
1  -  J o r g e  G u i m a r ã e s  S o u z a             
2 - Roberto Carlos Medeiros Lima     
3  -  G u i l h e r m e  F e r n a n d e s               
4  -  S i d n e i  S a n t o s  d e  S o u z a            
5  -  R a f a e l  C o u t o  d a  S i l v a             
6 - Cláudio Níveo da Silva Te r r a      
7  -  J oão  Lu i z  Rondon  F l o r e s           
8 - João Batista Oliveira da Cruz    
9  -  S é r g i o  M e n d e l                     
10 - Sérgio Luís Colares de Lemos

Masculino � 5 km
1 - Flávio Martins Almeida de Oliveira
2 - Mateus Santos da Silva
3 - Edison Schneider
4 - Tiago Konrath
5 - Valdir Adaide Brauwers
6 - Gaspar Pedro Vieceli
7 - Rodrigo Rafael Renner
8 - José Magalhães Andrade
9 - Flávio Schmidt
10 - Aquiles Wladimir Schvarcz  

Feminino � 10 km
1 - Vânia Rosane Orsi Teles
2 - Ofélia Maria da Silva
3 - Maria Teresa Feldens

Feminino � 5 km
1 - Georgia Pereira de Carvalho
2 - Carolinne Guimarães Engel
3 - Bianca Zoehler Baumgart Crestani
4 - Mônica Dai Pra
5 - Jaqueline Maria Damo
6 - Erlaine da Silva Mesquita
7 - Vera Lúcia Teixeira da Silva
8 - Cynthia Gass Aoki Ojima

ATLETISMO
Circuito de corridas da Caixa
tem etapa em Porto Alegre

A
rte: Rodrigo Vizzotto


