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De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su
cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su
vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado
y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa:
el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación.
El Libro – Jorge Luis Borges
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Apresentação
Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia.
Leon Tolstói
Contar os 60 anos de história da Associação do Pessoal da Caixa
Econômica Federal do Rio Grande do Sul não é uma tarefa fácil.
Um grupo corajosamente assumiu esse desafio nos últimos quinze
meses. Agora temos a alegria de apresentar o resultado em forma de
romance histórico, uma especialidade do escritor Alcy Cheuiche:
um livro que conta a trajetória de um período do nosso país com
roteiro e linguagem de romance. São personagens reais e personagens fictícios completamente reais. Ambientação e ação. Expressões
de época, costumes de época, cenas reconstruídas, tudo aconteceu
de verdade. Muita pesquisa, muitas vivências, muitas pessoas ouvidas, especialmente ex-presidentes, aos quais agradecemos e homenageamos.
Grandes momentos da política nacional estão presentes: morte
de Getúlio Vargas, o movimento pela Legalidade, o golpe militar
e seus 20 anos de chumbo, os nefastos planos econômicos seguidos
pela tempestade neoliberal com os presidentes Collor e Fernando
Henrique Cardoso, as esperanças da classe trabalhadora com a eleição de Lula.
Esporte, cultura, lazer, colônias de férias, relações de trabalho,
relações com a comunidade, defesa da Caixa como banco público. A APCEF é tudo isso e inova a cada dia. Acolhe e abraça todas
as gerações que compõem seu grupo de associados(as): ativos(as),
aposentados(as), pensionistas e suas crianças, jovens e familiares.

Todos queremos segurança e tranquilidade no presente e no futuro: ativos(as), aposentados(as) e pensionistas. A longevidade humana
está cada vez maior. A defesa de direitos previdenciários tem atenção
especial através de assessoria jurídica especializada, realização de encontros permanentes e da defesa de temas como a gestão paritária na
FUNCEF. É necessário garantir salários dignos, relações de trabalho
sem assédio moral e sofrimento mental, sem metas inatingíveis, sem
discriminação por idade, gênero, raça ou crença. A vida é pluralidade, é diversidade e deve se traduzir em cidadania plena.
Oficinas literárias, grupo de teatro, canto coral, festival de música, cultura gaúcha: tudo para despertar e aprimorar a criatividade, a
expressão artística ou, simplesmente, acessar um mundo lúdico em
contraponto à correria e ao cansaço do dia a dia do mundo do trabalho. Os palcos são tomados com os Festivais de Música, que este
ano completam onze edições, ou a apresentação do Grupo de Teatro
Caixa de Pandora, com seus recentes espetáculos América Café e a A
Última Gota. É a busca constante por saúde, novas amizades, novos
amores, novos horizontes.
Caminhar, correr atrás da felicidade, da qualidade de vida com
o esporte: homens e mulheres estão no grupo de caminhada e em
uma grande variedade de modalidades coletivas e individuais. Jogos
estaduais, interestaduais, nacionais. Muito preparo, muitas vitórias,
muitos encontros e reencontros com colegas do Brasil inteiro.
E para contar tudo isso, o jornal João de Barro, nascido em 1957,
a cada edição mais vivo e atual, visita mensalmente cerca de onze
mil pessoas. É especialmente pensado para o desenvolvimento de um
espírito crítico. Contempla uma linguagem inclusiva de gênero para
dar um novo significado e avançar a passos largos rumo à igualdade
entre mulheres e homens. Além disso, a partir de 2002 uma página
eletrônica passa a ser o diálogo diário e onde este livro estará publicado para acesso universal.
Todas as gerações de mãos dadas, como é a logomarca nacional:
uma corrente humana formando um elo forte e coeso. Com autonomia e independência, defender os direitos da classe trabalhadora,

a Caixa como banco público, defender a soberania do País, como é
a luta contra a privatização da água. Não há trégua. Os enfrentamentos são constantes. O horizonte é inatingível, mas nos faz caminhar e acreditar que no meio do caminho estão as vitórias. Como diz
Belchior em Não Leve Flores: Mas eu agradeço ao tempo. O inimigo eu
já conheço. Sei seu nome, sei seu rosto, residência e endereço...
APCEF/RS: Orgulho dos bancários e das bancárias da Caixa
Econômica Federal. Uma grande família que se orgulha de ser gaúcha e que se orgulha ainda mais de ser brasileira.
Boa leitura!
Porto Alegre, 13 de junho de 2013.

APCEF/RS
GESTÃO OUSADIA PRA FAZER, INDEPENDÊNCIA PRA LUTAR
2012/2015
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CAPÍTULO 1

Sábado, dia 13 de junho de 1953
O brilho do sol faz reluzir os seus sapatos. Hélio agradece e paga o
engraxate. Muito organizado, detesta sapatos sujos, roupa amarrotada, barba por fazer. Tem quarenta anos de idade, é magro e de estatura média. Usa óculos, tem rosto longo e nariz afilado. Seus cabelos e
o bigode bem aparado são escuros. Orgulha-se de ser um intelectual
e sabe muito bem que seu nome significa sol, em grego.
Uma neblina tênue ainda esconde a beleza do Rio Guaíba, mas é
certo que logo se dissipará. Ele ajeita o chapéu de feltro na cabeça,
aconchega-se dentro do sobretudo pesado e volta a entrar no automóvel, um Hudson preto, quatro portas, coberto de barro.
– Cerração baixa, sol que racha, meu caro Júlio.
Mesmo muito cansado, o jovem motorista abafa um bocejo e sorri. Conhece a expressão campeira, desde a sua infância em São Borja.
Sacode a cabeça afirmativamente e segue ouvindo os comentários
do chefe, Hélio de Araújo Costa, advogado e funcionário da Caixa
Econômica Federal do Rio Grande do Sul.
– Acertamos em cheio ao tocar direto até aqui e não parar em
Camaquã. Deixamos a chuva para trás, pegamos a fila ainda cedo e
vamos fazer a travessia em tempo de chegar a Porto Alegre para o almoço. Além disso, finalmente, eu consegui usar o barbeador elétrico
que a Lucy me deu no Natal.
Ouve-se meio abafado pela distância o motor da barcaça, a DAER
2, como está escrito a bombordo, em grandes letras meio apagadas.
Trata-se de uma relíquia da Segunda Guerra Mundial comprada dos
americanos. Por um momento, Júlio pensa no pai, falecido no ano
passado, e numa frase que costumava dizer, quando ele ainda era
criança: Uma guerra que nem é nossa, lá longe. Em 1945, quando a
A Casa do João-de-Barro
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guerra acabou, Júlio tinha apenas 15 anos. Mas sabia que um primo,
da família Vargas, havia morrido lá. Seu pai, motorneiro de bonde,
gostava de pescar, aos domingos, no Guaíba, e muitas vezes o levava
consigo. Era quando tinham tempo para conversar.
O rapaz olha com nostalgia para uma cena que parece feita de
propósito àquelas recordações. Um solitário remador desloca-se lentamente em sua canoa, abrindo as águas barrentas.
– Vamos, Júlio! Liga o motor, o auto da frente está andando.
A fila de automóveis, caminhões, ônibus e carroças começa a se
mover. Hélio torce para que consigam lugar naquela barca. Se não,
teriam que esperar mais uma hora e meia, pelo menos. Agita-se, gira
a maçaneta, abre o vidro e sente no rosto a brisa gelada que vem do
rio. Acende um cigarro, dá algumas tragadas e joga-o longe pela janela.
– Ainda bem que esta travessia por água tem seus dias contados.
– Por que, doutor?
– A ponte do Guaíba começa a sair do papel e da prancheta exatamente hoje. Esta manhã, no Palácio Piratini, o Governador Ernesto
Dornelles estará lançando o edital de concorrência para as empresas
interessadas. É uma obra prioritária para o Presidente Getúlio Vargas.
Li essa notícia ontem, em Pelotas, no Diário Popular.
Júlio olha para a imensidão de água à sua frente, agora brilhando
ao sol.
– Uma ponte daqui até o cais da Vila Assunção? Vai ter alguns
quilômetros de comprimento.
Hélio teve que rir.
– Nada disso, meu pequeno Vargas. O governo do seu ilustre parente quer que sejam construídas três ou quatro pontes entre as ilhas que
separam Guaíba de Porto Alegre. E a última delas, junto ao porto,
terá um vão móvel para erguer-se na passagem dos grandes navios.
Toda esta anarquia aqui, esta perda de tempo, vai acabar.
– Quer dizer que estas barcas vão parar?
– Claro, mas só daqui a alguns anos, quando a travessia rodoviária
estiver pronta. Vai ser a redenção de todo o sul do Estado. Imagina,
16
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espremidos deste jeito passam aqui, todos os dias, mais de seiscentas
viaturas e cerca de mil passageiros. Pelas pontes vão passar cem vezes
mais. Além disso, vão asfaltar todas essas estradas esburacadas.
Hélio nascera em Porto Alegre, mas por muitos anos trabalhara na
agência da Caixa Econômica de Rio Grande. Há um ano de volta à
capital gaúcha, gostava da sua agitação e efervescência, que combinavam com seu próprio temperamento, mas não esquecia os rio-grandinos. Por isso foi na sua agência de origem que começara a campanha
para criar uma associação que congregasse todos os funcionários da
Caixa Econômica, semelhante às que tinham sido criadas em outros
Estados e no Rio de Janeiro. Depois seguira até Pelotas, a segunda
cidade mais importante do Rio Grande do Sul, onde essa ideia fora
acolhida com algumas reservas, porque havia muita rivalidade com a
capital. Mas conseguira convencê-los e confiava nos colegas encarregados de visitar as demais agências do interior. Esta noite, em Porto
Alegre...
Júlio freia bruscamente, cortando os pensamentos do chefe. Um
lote de bois gordos passa à frente do carro tocado por dois homens
a cavalo. Os animais são levados para uma espécie de curral dentro da barcaça. O anacronismo da cena faz o advogado sacudir a
cabeça, desconsolado. Isto aqui está igual ao tempo da Revolução
Farroupilha, quando Guaíba se chamava Pedras Brancas.
A fila se move por mais alguns metros e para novamente. Júlio não
consegue reter um bocejo. Hélio olha o motorista com simpatia.
– Muito cansado?
– Mais ou menos. Mas não é só por hoje. É que ando dormindo
pouco. Preciso estudar de noite para compensar as aulas que perco
na Faculdade.
– Eu também estudei lá. As matérias básicas do primeiro ano de
Direito são mesmo muito enjoadas.
– Eu não disse isso, doutor, eu...
– Toca para frente, a fila está andando.
Já próximos da rampa, é preciso seguir as instruções do fiscal que
orienta o estacionamento no interior da barca. Ele grita para se faA Casa do João-de-Barro
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zer ouvir, mas suas ordens são parcialmente abafadas pelo ronco dos
motores:
– Vai, vai mais para a direita! Pode ir, vai, vai!
Na metade do percurso, Júlio pode ver o espaço que deverá ocupar. Serei o último na fila da direita, junto à borda, pensa ele. A
porta do Doutor Hélio não vai poder abrir... Que diabo, e esta,
agora? Acho que furamos um pneu. Deve ser um prego. Vira-se
para o chefe e pergunta:
– O que devo fazer?
– Segue, estaciona e trocamos o pneu durante a travessia. Leva
meia hora até a Vila Assunção. Vai dar tempo. E eu posso te ajudar.
Tenho prática nisso, pode ter certeza.
– Não, doutor, deixe comigo. O senhor não vai sujar sua roupa.
Alguns minutos depois, enquanto o motorista troca o pneu, Hélio
caminha pelo corredor que contorna toda a embarcação e avança até
a proa. Ninguém por ali. Ergue a gola do sobretudo, pensando que
deveria ter trazido a manta uruguaia, como Lucy lhe recomendara.
Puxa mais o chapéu contra as orelhas, com medo de que saia voando.
Enfia as mãos no fundo dos bolsos e afasta um pouco os pés, no que
em Rio Grande se chama posição de marinheiro. Mas o rio está calmo e o balanço é pouco. O ruído da sirene na saída e o movimento
da barca provocam uma revoada de biguás, os marrecos negros do
Guaíba.
A visão da outra margem do rio é um convite para um momento
de paz. Hélio fica imerso em seus pensamentos, procurando identificar uma pedra arredondada, bem alta, numa pequena praia a um
quilômetro, mais ou menos, à direita do cais onde irão atracar. O sol
lhe confunde a vista e resolve esperar um pouco mais para identificar
a pedra. Mas reconhece muito bem o Morro do Sabiá, ao pé do qual
está a praia de areia grossa e amarelada. E começa a sonhar com uma
sede campestre para a associação que vai nascer àquela noite. Um
lugar onde poderão se sentir como uma grande família. Um terreno
próximo daquele onde já funciona, desde o ano passado, a AABB, a
Associação Atlética do Banco do Brasil. A primeira de muitas outras
18
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sedes que a Associação do Pessoal da Caixa Econômica terá no Rio
Grande do Sul. Imagina-se chegando ao lugar dos seus sonhos, numa
manhã ensolarada como a de hoje, mas em pleno verão. Caminha
com a mulher e os cinco filhos entre as árvores nativas e sente o cheiro do churrasco que está sendo assado. Ouve a gritaria da gurizada
tomando banho no rio e dos adultos que disputam uma pelada de
futebol.
De repente, seu pensamento se aprofunda, vagando por lugares
onde nunca havia estado, por épocas que não vivera. Um arrepio
percorre todo o seu corpo. Tudo lhe parece familiar. Vê escravos penhorando joias no Monte de Socorro. Velhos negros recém-libertos
com notas de dinheiro amassadas entre as mãos depositando na
Caixa Econômica Federal. Ainda nessa inquietude, enxerga perfeitamente a Pedra Redonda brilhando ao sol. Num gesto habitual, pega do bolso do casaco um lenço branco com as iniciais HC
bordadas, tira os óculos e limpa cuidadosamente as lentes. E vai
voltando, pouco a pouco, à realidade. Mas aceita aquelas imagens
como um aviso. Esta pedra será o meu alicerce. Ela me dará coragem para enfrentar todas as dificuldades. É preciso lutar por melhores condições de trabalho, de assistência, de lazer para todos os economiários. Se a lei nos nega participar do Sindicato dos Bancários,
o pessoal da Caixa Econômica vai se unir dentro da Associação.
Já de volta à realidade, Hélio vê o jovem motorista que se aproxima.
Coitado, está muito magrinho, e nem um casaco grosso, uma japona,
ele tem. Preciso saber quanto ele está ganhando por mês. Inspira profundamente o ar com cheiro de óleo queimado e pergunta:
– Tudo bem?
– Troquei rápido. Com aquele macaco hidráulico é uma barbada.
– Fui eu que sugeri para colocarem esses macacos modernos nos
nossos autos. Com aquele antigo, é preciso ter músculos de lutador
de catch.
– Que vista linda se tem daqui, doutor! Dá até para ver o Bairro
do Cristal, onde dizem que vai ser o novo prado. Eu venho do interior. Gosto muito de cavalos.
A Casa do João-de-Barro

19

Hélio fica olhando para o local que Júlio indicara, logo depois dos
clubes náuticos. Uma área quase desabitada a uns dois quilômetros à
esquerda da Vila Assunção. Fixa a vista e aponta para lá.
– Tu estás vendo aqueles pequenos reflexos brilhantes?
– Sim, senhor.
– Dizem que os primeiros navegantes que os viram, europeus que
viviam à cata de ouro e pedras preciosas, pensaram que poderiam ser
cristais de diamantes. Mas na verdade são somente fragmentos de
quartzo que refletem a luz.
– Por isso o nome do bairro?
– Sim, o que sobrou desse sonho foi só o nome: Cristal.
Disse isso e sentiu uma pequena opressão no peito. Será que a sua
Pedra Redonda também não ficaria apenas em sonho?
O som rouco da sirene despertou outra vez nele o homem de ação.
A barca estava próxima do trapiche. O ruído sincopado do motor
enfraquecia. Durante o desembarque recomendou a Júlio para tirar o
carro e estacioná-lo por perto, enquanto ele iria comprar peixe fresco
na Vila dos Pescadores. Se não faço isso, a Lucy me mata, pensou. E
disse alto para o motorista:
– Daqui a pouco já devem estar vendendo a Folha da Tarde. Toma
aqui este troco. Se encontrares um jornaleiro, compra uma para mim.
Dificilmente, pensou ele, o jornal vai noticiar que vamos fundar
a nossa Associação hoje à noite. Amanhã é domingo e segunda-feira
não tem Correio do Povo. Mas não custa verificar.
Ao lado do trapiche, Hélio dirigiu-se à casinha de madeira do
Seu Cairo, de quem gostava muito. Este pescador fora o primeiro a
se estabelecer ali, com a família, após a enchente de 1941. Em seguida vieram outros moradores da Ilha da Pintada e, com o tempo,
a vila foi crescendo. Veio gente de Itapuã, da Cavalhada e até do
interior do Estado, em busca de moradia. O movimento de ida e
vinda das barcaças incrementou a venda de peixe e, assim, se formou a Vila dos Pescadores.
Seu Cairo estava no pátio dos fundos da casa limpando o caíque.
Hélio desviou-se de algumas redes penduradas e o abordou.
20
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– Bom dia, tem peixe fresco?
– Bom dia, doutor, como está o senhor? Tem sim, as piavas e os
bagres eu pesquei agora de manhãzinha.
– Vou levar dois bagres grandes, então.
– Pode sentar neste banco que eu vou limpar seus peixes.
Enquanto isso, Júlio abordava um menino vendendo jornais perto
do Corpo de Bombeiros e comprava um exemplar da Folha da Tarde.
Cansado, resolveu entrar no carro, recostar-se um pouco e fechar os
olhos. Dobrou o jornal, colocou-o sobre o banco no espaço entre ele
e o lugar que seu chefe iria ocupar, e nem viu a manchete que ficara
exposta ao primeiro olhar:
“DE HEROICO SOLDADO NA ITÁLIA
A PRESIDIÁRIO EM PORTO ALEGRE!”
Enquanto aguardava pela limpeza dos peixes, Hélio imaginava
qual receita sua mulher iria escolher para o almoço de domingo.
Lucy sabia preparar várias, mas o bagre a escabeche, com pirão e
arroz, era o seu prato preferido. Quase sentia o aroma do peixe a
exalar da travessa, o doce perfume dos temperos, o sabor e a textura do pirão.
Depois de acertar o pagamento, Hélio retornou ao automóvel e
viu que o motorista cochilava atrás do guidon. Abriu a porta, entrou
no carro e acomodou o embrulho a seus pés. Júlio desculpou-se por
estar dormindo e ligou o motor.
– Direto à sua casa, doutor?
– Sim, por favor. Se quiseres, pega o atalho que sai quase no asilo
Padre Cacique. Dali é um pulo até a Avenida Getúlio Vargas. Já estou
atrasado para o almoço. Ah... Obrigado pelo jornal.
Júlio acelerou o Hudson e Hélio colocou os óculos. Esperava que
houvessem publicado alguma notícia sobre a cerimônia de fundação da APCEFER, prevista para aquela noite. Nada encontrou a respeito, mas chamou-lhe atenção a manchete do pracinha presidiário.
Não somente pelo ineditismo do fato, mas pela fotografia do jovem.
A Casa do João-de-Barro
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Olhou de esguelha para o motorista e ficou ainda mais impressionado. O mesmo cabelo crespo e farto, testa larga, sobrancelhas abundantes, nariz fino. E mais do que isso, ao começar a ler a notícia, viu
que o sobrenome dos dois era o mesmo: Vargas. Antes de qualquer
reação, o advogado passou os olhos pelo texto:
Um moço de história triste e bastante comovente. Natural de São
Borja é, tipicamente, um gaúcho dos pampas. Simples, tímido para
conversar, somente com insistência obtém-se sua narrativa a respeito
da luta no “front” italiano, onde ele esteve com a Força Expedicionária
Brasileira. Sua vida é mais um exemplo do desajustamento daqueles que,
convocados para as forças armadas, ao darem baixa, finda a guerra,
ficam desambientados sem saber como reiniciar a vida civil... Foi o que
aconteceu com Antônio Vargas.
Em 1943, com apenas 18 anos de idade, o rapaz fora convocado para
lutar na Itália contra o fascismo e o nazismo. Após meses de treinamento,
numa fria manhã de junho, embarcara para a Europa junto com milhares de outros jovens brasileiros.
Numa manhã fria de junho, tal como hoje, pensa o advogado, há
dez anos... O que será que levou este rapaz a virar presidiário?
O regimento de Antônio Vargas lutou bravamente e registrou feitos
inesquecíveis em Monte Castello, Castel Nuovo, Torre de Neron. Nesta
última localidade, ele escapou de morrer com seus companheiros de esquadra. Quando uma granada explodiu dentro da trincheira, o soldado
Vargas estava de sentinela num posto a poucos metros dali. Atingido
somente pelo deslocamento de ar, foi jogado a...
Interrompendo a leitura, uma vez que a continuação remetia para
a página 12, Hélio perguntou-se outra vez se haveria algum parentesco entre os dois jovens. E resolveu abordar o motorista diretamente.
– Júlio, repara neste artigo do jornal. Fala de um tal Antônio
Vargas, que foi soldado da FEB e agora está preso em Porto Alegre.
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Pela fotografia, ele se parece muito contigo. E o sobrenome é o mesmo. Pode ser teu parente?
Surpreendido com a pergunta, o rapaz sacudiu a cabeça.
– Não sei, Doutor Hélio. Meu pai falava de um primo nosso que
morreu na guerra, mas esse da notícia está vivo. Deve ser outra pessoa. Por que ele está preso? Diz no jornal?
– Vou ver na continuação da notícia.
Hélio folheou o jornal, achou a sequência e resolveu seguir lendo
a matéria em voz alta:
Seus companheiros morreram, mas Antônio Vargas regressou à
Pátria sem ferimento nenhum. Depois de ser recepcionado, com todo
o contingente, com muito entusiasmo na Capital Federal, ele recebeu
uma medalha por atos de bravura e foi mandado de volta para a vida
civil.
Como outros ex-pracinhas, Antônio sentiu-se desambientado. Tentou
de todas as formas conseguir emprego, mas não tinha qualificação profissional.
Coitado, pensou Júlio, isso de procurar emprego e não encontrar, eu sei muito bem como é. Por isso dou graças a Deus por estar
guiando este carro desde a madrugada. E ter que fazer uma prova na
Faculdade, segunda-feira, sem tempo para estudar.
Hélio continuava a leitura, cada vez com mais emoção na voz:
Seus documentos comprovando ter sido pracinha nada lhe ajudaram. Com o tempo, o soldo recebido na Itália terminou. Antônio foi
vivendo de pequenos biscates, pulando de cidade em cidade, até que,
em Santo Ângelo, cansado de tanta miséria, não resistiu à tentação de
trezentos cruzeiros expostos no interior de um quarto de hotel, furtando-os.
– Então ele está preso como ladrão? Tomara que não seja meu
parente.
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Júlio disse isso e arrependeu-se. Olhou rapidamente para o chefe,
mas Hélio apenas retomou a leitura, sem nenhum comentário.
Reconhecido como autor do furto, foi preso dias depois em São Luiz
Gonzaga, após ter trocado tiros com policiais. Foi preso, julgado e condenado a oito anos de prisão.
– Tanto assim, Doutor Hélio? Pelo furto de trezentos cruzeiros? O
que dá isso? Menos da metade de um salário-mínimo.
– Tu vais entender essas coisas quando estudares Direito Penal. Ele
trocou tiros com a polícia. Talvez tenha ferido alguém. Um agravante
muito sério... Quanto à tua preocupação com o parentesco, talvez
seja inútil. Aqui diz que ele não tem pai, nem mãe, nenhum familiar
próximo que o visite na cadeia.
– Onde ele está preso?
– No cadeião do Gasômetro.
– Virgem Maria!
– Não é tão ruim assim. Aqui ele diz que aprendeu o ofício
de estofador e precisa apenas de uma oportunidade para trabalhar.
Tenho pena dele. Lutou pela Pátria e não conseguiu nem um mísero emprego. Teve que roubar para sobreviver. Um furto famélico.
É certo que lhe faltou um bom advogado... Estamos chegando,
felizmente.
– Doutor, acho que vou perguntar para a minha mãe sobre esse
Antônio. Se for meu parente, irei visitá-lo na cadeia.
– Fazes bem. Na Faculdade de Direito o pessoal do Centro
Acadêmico André da Rocha pode te orientar para conseguir assistência gratuita para ele.
Júlio tirou a mala do chefe e levou-a até a porta do edifício. Hélio
agradeceu e lhe disse:
– Bem, tu podes ficar com o carro. Vê se consegues atirar uns
baldes d’água nele e vem me buscar aqui às seis e meia. A cerimônia
começa às oito, mas quero chegar bem antes, está certo?
– Sim, senhor. Doutor?
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– O que foi?
– Posso ir até a casa da minha mãe? Lá tem pátio e será fácil lavar
o carro. Na Casa do Estudante, onde eu moro, até para estacionar na
Rua Riachuelo é difícil.
– Tudo bem. E não te esqueças de perguntar a ela sobre esse rapaz.
Não sei por que o coitado não me sai da cabeça.
Júlio continua pela Getúlio Vargas, dobra à direita na Avenida
Ipiranga e segue pela margem do Arroio Dilúvio. Não leva mais
que dez minutos para chegar a seu destino. O trânsito está muito
calmo, mas, ao dobrar a esquina da Rua Larga, o carro é rodeado por uma multidão. São moradores indignados que esbravejam
contra policiais e funcionários da prefeitura. Várias casas e barracos de madeira já tinham sido demolidos. Muita poeira no ar.
Máquinas roncam e continuam suas manobras no meio do povo
desesperado.
O rapaz estaciona o carro numa rua lateral e volta a pé até a casa
de sua mãe. Surpreende-se ao vê-la mais furiosa do que desanimada.
Abraça-a e sente que seu corpo pequeno está tremendo.
– Mas que loucura é essa, mamãe? A prefeitura tinha garantido
que ia dar mais prazo.
– Ai, Júlio César, eles chegaram hoje cedo e com a polícia junto.
Esse prefeito Meneghetti não tem coração! Estão quebrando tudo.
Uma vergonha!
– Ainda bem que ainda estão a três quadras daqui. Amanhã é
domingo e eles não podem seguir com a demolição. Na segunda vou
falar com meus professores na Faculdade. Tem que haver algum juiz
que mande parar essa barbaridade.
– Juiz? Não acredito. O que falta nesta rua é algum homem da
fronteira. Se o Antônio Vargas, sobrinho do teu, pai estivesse aqui,
correria toda essa gente à bala.
Júlio olhou para a mãe, estupefato. Mas logo teve que acudir a tia,
que chorava desesperada. Felizmente, sua irmã Martha não perdera
a calma. E começou a acariciar-lhe os cabelos grisalhos, enquanto a
pobre mulher se lamuriava:
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– Dizem que vão nos mandar para um lugar melhor. Mas é para a
rua do forno do lixo que nós vamos. Melhor para quem? Então, lugar
de pobre é no lixo?
Diante do número 1227 da Avenida Getúlio Vargas, Hélio fica
tateando os bolsos do sobretudo e das calças. Cadê o chaveiro? Quem
sabe caiu dentro da mala... Alheio ao movimento da rua, nem percebe a aproximação de um bonde e estremece com o ruído estridente
de seus freios. Aquela avenida com altas palmeiras é a principal artéria do Menino Deus, bairro que recebeu o mesmo nome da linda
igrejinha neogótica que se destaca na esquina da José de Alencar.
Anteriormente, a Avenida Getúlio Vargas chamara-se 13 de Maio
e abrigara o Prado Rio-Grandense, depois instalado nos Moinhos de
Vento. No local do antigo prado, bem ali perto, fora construído o
parque da Exposição de Animais e Produtos Derivados, que atraía
milhares de visitantes no mês de agosto.
Hélio consulta o relógio: já passa do meio-dia. Contrariado com o
atraso, toca a campainha do seu apartamento, situado no andar térreo. Lucy abre a porta e fica na ponta dos pés para beijá-lo no rosto.
As meninas Dóris e Lilian correm para abraçá-lo.
– Fez boa viagem, querido?
– Sim, sim, tudo bem. Pena essa barca do Guaíba, que sempre
atrasa tudo... Olha, aqui estão os peixes que tu me pediste.
– Que bom que tu não esqueceste! Nosso escabeche de amanhã
está garantido.
– E o Hamilton? E os gêmeos?
Lucy parou de sorrir.
– O Roberto e a Lucyzinha estão bem. Acabo de colocá-los para
dormir. Mas tu não imaginas como o Hamilton está arteiro. Cada
dia ele inventa uma bobagem para me incomodar. Ontem reclamaram que ele estava na janela atirando água com uma seringa nas moças que passavam na calçada.
– Mas esse menino não tem vergonha? Com dez anos eu já ajudava o meu pai no trabalho, e ele ainda pensa que é criança? Onde
está ele?
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– Foi levar a Tutsy no Hospital Veterinário. Um que abriu aqui
perto, do Doutor Rheno Lorenzoni.
– O que houve com a cachorrinha?
– Desde que tu viajaste, ela quase não comeu nada. Vive pelos
cantos, não brinca com ninguém.
– Temos que ver a validade da vacina. Com raiva não se brinca.
Lucy sorriu.
– Acho que não é raiva, querido, só saudade.
– Então vamos almoçar. Mas, quando chegar, o Hamilton vai me
ouvir. Vou colocá-lo um mês de castigo. Molhando as pessoas na rua,
que vergonha!
Após o almoço, Hélio foi até o quarto dos gêmeos, abriu a porta e espiou. Dormiam tranquilamente. Entrou sem fazer ruído e beijou-os na
testa. Recolheu-se ao seu quarto e não tardou a dormir. Parecia que mal
tinha fechado os olhos, quando Lucy o chamou para atender o telefone.
– Que horas são? Quase três? Não é possível. Quem está telefonando?
– O senhor Feliz Flores. Tu conheces?
– É o presidente do Sindicato dos Bancários. Deve estar sabendo
da nossa Associação.
Caminhou até a sala e conferiu os ponteiros do relógio. Naquele
exato momento a portinhola se abriu e o passarinho cantou três vezes: Cu-co! Cu-co! Cu-co!
– Alô, senhor Flores? Boa tarde.
– Doutor Hélio, como vai o senhor? Desculpe incomodá-lo em casa.
Posso ir direto ao assunto?
– Por favor.
– Soube que o senhor estará logo mais à noite coordenando uma assembleia para criação de uma associação de economiários. Nosso sindicato quer contribuir, se achar conveniente.
– Muito obrigado, mas, como sabe, a exemplo dos funcionários
públicos, somos impedidos por lei à sindicalização. Assim, estamos
criando essa Associação com o objetivo de congregar o pessoal da
Caixa Econômica em todo o Rio Grande do Sul.
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– Perfeitamente. Uma excelente ideia.
– Queremos organizar o quanto antes um fundo de assistência
para os que estiverem passando por dificuldades e lutar pela criação
do nosso Instituto de Previdência. A forma como estamos submetidos ao IAPB não nos agrada.
– Sei disso. Os funcionários da Caixa Econômica são obrigados a contribuir e não têm direito a participar do Conselho Fiscal, o que deveria
ser garantido a qualquer associado, não é verdade?
– Isso mesmo. E também com outro agravante. Quando da aposentadoria, as Caixas Econômicas são obrigadas a fazer o recolhimento de uma só vez do montante de cerca de duzentas vezes o valor do
vencimento do funcionário.
– Que barbaridade...
– Isso mesmo. E assim, nossas Caixas são forçadas a colocar o
servidor a ser aposentado à disposição, sob pena de não suportarem
os encargos.
– O ideal é que seja reconhecida a condição de bancários aos funcionários da Caixa Federal, o que efetivamente são. Nós temos vinte anos de
experiência para colaborar com o senhor e sua diretoria.
– Agradeço, mas no momento trata-se apenas de formalidades iniciais.
– Muito bem, Doutor Hélio, de qualquer forma desejo sucesso à sua
iniciativa. Boa tarde!
– Boa tarde.
Hélio desligou o telefone e ficou pensativo. Será que não fui grosseiro com este sindicalista? Acho que não. Mas é melhor avançar
com cuidado, um passo de cada vez. O Embaixador Batista Luzardo,
como Presidente da Caixa Federal no Rio Grande do Sul, nos prometeu todo seu apoio. A Associação precisa disso ao nascer. Depois
que estiver firme, ela poderá cumprir funções sindicais, desde que a
lei permita. O futuro a Deus pertence.
O advogado bocejou e sentou-se em sua poltrona predileta, perto
da janela. Meio sonolento, pegou um exemplar do Correio do Povo
que estava sobre a mesinha de centro e leu as manchetes. CPI: Relações
28

A Casa do João-de-Barro

do Banco do Brasil com a Imprensa Brasileira. Emenda Parlamentarista
defendida por Raul Pilla não passa no Congresso. Indicado por Getúlio
Vargas, João Goulart será o novo Ministro do Trabalho. Chegou a hora
de ficarem alertas todas as forças responsáveis pela defesa da Constituição.
O jornal caiu-lhe das mãos e ele pensou no pai, que sempre dormia no sofá com as folhas despencadas no chão. E na voz tranquila
de sua mãe dizendo para ele sestear na cama... Preciso visitar os dois
o quanto antes. Ter pai e mãe na minha idade é um privilégio.
Seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho de um bonde e o som do rádio que Nadir, a empregada, acabara de ligar em
alto volume. E logo escutou a voz dela cantando junto, com muita
emoção, numa voz desafinada:
Você só pensa em luxo e riqueza,
Tudo que você vê você quer,
Meu Deus, oh que saudade da Amélia,
Aquela sim é que era mulher!
Lucy tem um temperamento forte, não é como Amélia, mas Hélio
sabe que pode contar com seu apoio. Em todos estes anos que estamos juntos, ela sempre me acompanhou e me deu força. Como
sempre, deve estar cuidando de tudo para que nós possamos sair à
noite sem preocupação. Ainda bem que a Tutsy não tem nada sério
e a Nadir pode ficar com as crianças. O Hamilton está de castigo no
quarto e acho que não vai se arriscar a levar outra tunda. Por mim,
eu levava toda a família comigo hoje, até os gêmeos. Daqui a muitos
anos, meus filhos poderiam contar como foi o nascimento da nossa
Associação...
Enquanto isso, na casa da mãe, Júlio dava um polimento no
Hudson, também muito pensativo. De uma coisa ele tinha certeza:
nunca vivera um dia tão intenso como aquele. Desde a madrugada,
em Pelotas, fora só correria. O café com leite engolido às pressas, a
viagem longa e penosa, o pneu furado na entrada da barca, a notícia
surpreendente no jornal. Depois, a imagem das casinhas de madeira
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sendo demolidas, toda aquela gente desesperada, e a brabeza da mãe
falando exatamente naquele primo, Antônio Vargas, um valente que
poderia ajudá-la a se defender dos invasores. É claro que ele não dissera nada sobre a notícia da Folha da Tarde, pelo menos por enquanto. Que dia! Treze de junho, dia de Santo Antônio, segundo dissera a
tia Vanda, no meio da sua choradeira. Não, um dia como este, nunca
mais. Ainda bem que deverá terminar com uma coisa boa. O chefe
me convidou para assistir à cerimônia de fundação da nossa entidade
de classe com ele e a Dona Lucy. É melhor eu parar logo com isso e
ir tomar banho.
Seis horas de uma tarde que já virou noite. Júlio prepara-se para
sair. O carro brilhando, a barba feita, os cabelos alinhados com brilhantina, o terno azul-marinho, de ombreiras grandes, velho, mas
limpo e bem passado a ferro, camisa branca e gravata vermelha, os
sapatos cuidadosamente engraxados, como o Doutor Hélio lhe ensinara.
– Júlio César, meu filho, tu estás um amor.
O rapaz sai de casa com cuidado, evitando passar pelos prédios
demolidos, mas com sua decisão tomada. Segunda-feira de manhã,
ao chegar na Faculdade de Direito, irá procurar o pessoal do SAJU,
o Serviço de Assistência Judiciária, e fará um relato da situação daqueles pobres moradores. Afinal, ele sabe que esse serviço existe para
motivar os estudantes a praticarem atividades jurídicas de cunho social. E que problema social pode ser maior do que ficar no meio
da rua vendo sua casa ser rebentada, em nome da lei, por tratores e
retroescavadeiras?
Ao ajustar a gravata diante do espelho, Hélio escuta a buzina do
carro tocar três vezes, sinal que tinha acertado com o motorista. O
momento tão esperado chegara. Restava agora vivê-lo. Pega sua pasta
no quarto e vai até a sala de visitas. Lucy o espera junto à porta, dando as últimas instruções para Nadir:
– Cuida bem das crianças e dá o jantar para o Hamilton no quarto. Mas nada de sobremesa, está certo?
– Pode ir descansada, Dona Lucy. Eu vou cuidar de tudo.
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Hélio elogia a esposa e Lucy fica ruborizada. Realmente, aquele
vestido azul-turquesa a deixa muito elegante. Quando chegam à rua,
o advogado se surpreende com o carro. Que transformação! Parece
novo! E o Júlio, todo na estica, também não parece o mesmo guri
cansado desta manhã. Todos prontos? Assim partiram do Menino
Deus rumo ao centro da cidade.
O edifício da Caixa Econômica parece um caixote sem graça em
comparação com o prédio original, que ocupara aquele terreno desde o final do século passado. Em realidade, tinham sido demolidos dois prédios inspirados na arquitetura francesa e italiana. No
lugar onde hoje está um estacionamento para funcionários, frente
ao Grande Hotel, fora destruída uma relíquia arquitetônica de três
andares encimados por um dôme, uma cúpula coberta de ardósia. O
prédio novo fora erguido no espaço junto à Rua Sete de Setembro e
à Praça Senador Florêncio, antiga Praça da Alfândega, onde a Caixa
Econômica ocupara em seus primeiros anos outro imóvel de rara beleza. Hélio não se conformava com essas destruições que mutilavam
Porto Alegre. Até a sede do Clube Caixeral, na Rua da Praia, em cujo
salão nobre fora lida a ata de fundação do Sindicato dos Bancários,
dia 18 de janeiro de 1933, também não existia mais. Que as entidades dos trabalhadores durem sempre mais do que os prédios, pensa
ele, quando Júlio estaciona o Hudson e sai para abrir as portas traseiras. Ao descer, Hélio pisa no parquê que recobria o hall do prédio
demolido.
A solenidade acontecerá no Salão Nobre, no terceiro andar.
Naquela noite de outono, passado o vento que soprara durante o dia
todo, a temperatura era amena. O edifício estava todo iluminado,
como de costume, não despertando atenção dos passantes que se dirigiam aos cinemas Guarany, Imperial e Cacique. Também estavam
totalmente iluminadas as janelas dos edifícios vizinhos de frente e de
lado, da Companhia Jornalística Caldas Júnior e do Grande Hotel.
Enquanto Hélio e Lucy são recebidos por alguns funcionários,
Júlio é abordado por um rapaz, seu colega de Faculdade.
– Que pinta, hein! Podes me dizer o que está acontecendo?
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– Que tal, Jorge? Estou indo numa sessão solene aqui na Caixa
Econômica. E tu?
– Minha namorada está me esperando no Matheus para irmos ao
cinema.
– Sortudo... Me diz uma coisa.
– O quê?
– Tu conheces alguém do SAJU?
– Conheço dois colegas do terceiro ano, o Elói e o Paulo, que quebraram o galho para fazer o contrato de aluguel da nossa república.
Queres que eu te apresente?
– Preciso muito disso. Estão demolindo na marra alguns prédios
da Rua Larga, no bairro onde mora a minha mãe. Uma barbaridade!
Só vendo para acreditar. Famílias inteiras atiradas no meio da rua.
– Vou te ajudar, Júlio. Podes contar comigo.
– Obrigado, Jorge. Agora tenho que ir.
– Nos vemos na aula segunda de manhã. Puxa, já são quase sete e
meia, e nossa sessão é às oito.
– A nossa também.
Exatamente às 20 horas, Hélio, visivelmente agitado, fixa seu
olhar nas primeiras cadeiras da sala. Ali estão sentados o Presidente
Luzardo, muito bem vestido e fumando um enorme charuto, ao
lado dos gerentes da matriz e das sete filiais da Caixa Econômica
sediadas em Porto Alegre. Logo atrás está Lucy, ao lado de Mario
Conte, Estêvão Bittencourt e Ben-Hur Godolphin, cunhados
e colegas de trabalho, que lhe sorriem de maneira encorajadora.
Auditório lotado. Tudo bem. Toda jornada começa com o primeiro
passo.
Hélio é apresentado, em rápidas palavras, pelo mestre de cerimônias, um colega que também trabalha como locutor da Rádio
Farroupilha, e começa a falar com voz firme:
Sua Excelência, senhor Embaixador João Batista Luzardo, mui digno
Presidente da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul.
Demais autoridades já nomeadas pelo protocolo.
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Estimados colegas de outras instituições bancárias, em especial o senhor Feliz Flores, Presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre.
Colegas economiários.
Minhas Senhoras e Meus Senhores.
O dia de hoje, 13 de junho de 1953, marca, com letras de ouro, uma
nova etapa na vida da nossa família de funcionários atuantes na Caixa
Econômica Federal em todos os rincões do Rio Grande do Sul.
O que nos une, acima de tudo, é esta entidade quase centenária,
fundada pelo Imperador Dom Pedro II para enfrentar os agiotas do
Segundo Império, que, com seus juros escorchantes, saqueavam todos
aqueles que necessitavam de créditos com urgência. Uma instituição
criada para proteger as pequenas economias dos mais desfavorecidos,
que se honra de ter, entre seus primeiros poupadores, ex-escravos humildes e também alguns baluartes da cultura brasileira, como o grande
escritor Machado de Assis e seus colegas da recém-fundada Academia
Brasileira de Letras.
Uma salva de palmas saudou suas palavras. O orador aguardou
pelo silêncio, enquanto se inclinava em agradecimento. Depois de
tossir discretamente, e colher nos olhos o lindo sorriso de Lucy, Hélio
prosseguiu:
Considerando que o trabalho é a expressão máxima da dignidade
humana.
Considerando que o direito de associação é inerente à luta de todos por
uma vida melhor.
Considerando que nós, economiários, não podemos gozar plenamente
dessa prerrogativa, impedidos que somos, legalmente, de filiar-nos aos
sindicatos.
Considerando a pujança cada vez maior de nossa instituição, cuja
solidez depende de um corpo funcional atuante e harmônico, conclamo todos os presentes, neste momento histórico, a refletirem sobre a importância do ato de fundação da nossa Associação do Pessoal da Caixa
Econômica Federal do Rio Grande do Sul.
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Importante registrar que a Associação, ou melhor, a nossa Associação,
ao congregar todo o corpo de funcionários, em todos os escalões administrativos, terá por missão o fortalecimento dos laços de identidade deste
grupo.
E isso, Senhor Presidente, Ilustres Visitantes e Caros Colegas, através
do associativismo, das manifestações culturais, das práticas esportivas, em
troca saudável de experiências com as congêneres já em funcionamento.
Toda jornada começa com o primeiro passo. O importante é romper
a força da inércia. Como primeiro presidente de nossa Associação, estou
com os pés firmes, embasados na força de trabalho de cada um dos meus
colegas, mas com a cabeça inundada de sonhos que juntos saberemos
concretizar.
Conclamo aos que hoje se fazem presentes a multiplicar a centelha do
espírito associativo, única maneira de melhorar a qualidade de vida da
classe economiária, à qual muito me honra pertencer.
Conclamo, assim, todos os companheiros de ideal a fazerem desta
Associação o alicerce para nossas lutas e o aconchego para os nossos momentos de lazer.
Que Deus nos ilumine para abrirmos caminho, com muito trabalho e
idealismo, a todas as gerações que nos sucederão.
Tenho dito!

34

A Casa do João-de-Barro

CAPÍTULO 2

Porto Alegre, inverno de 1956
Pela janela, Hélio contempla o dia que se transforma em noite. O
sol desce lentamente sobre o Guaíba, tingindo o céu com nuances
de azul claro, cinza e lilás. Apesar do belo cenário, o advogado não
consegue estar tranquilo. Muitos assuntos importantes fervilham em
sua cabeça.
Os economiários gaúchos estavam em polvorosa desde o primeiro
dia daquele inverno. Foi quando o Presidente Juscelino Kubitschek
assinara o Decreto 39.433, de 20 de junho de 1956, aprovando o
novo Quadro de Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande
do Sul. Alguns se beneficiam, outros se sentem prejudicados. Por isso
a Associação é importante para unir os funcionários, para avaliar e
dirimir questões que atingem a todos: definição de cargos, referências
e enquadramentos.
Infelizmente, no ano seguinte à sua fundação, a nova entidade
sofrera um colapso que atingira todo o Brasil. Pressionado por uma
violenta campanha difamadora, orquestrada por Carlos Lacerda, no
Rio de Janeiro, e financiada pelas empresas multinacionais, Getúlio
Vargas se suicidara com um tiro no coração. O Vice-Presidente
Café Filho alinhara-se com seus inimigos, afastando do poder todos os que pregavam o nacionalismo, principalmente os políticos
que tinham votado a favor da lei de controle de remessas de lucros
para o exterior e pela criação da Petrobras. A nova direção da Caixa
Econômica, em todo o Brasil, não apoiara as iniciativas das associações de funcionários já existentes em São Paulo, Pernambuco,
Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, Pará e Rio
Grande do Sul. Hélio fora obrigado a aguardar melhores tempos
para oficializar a entidade e colocar em prática as ideias que pregara
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naquela noite memorável de 13 de junho de 1953. Mas o sonho da
Pedra Redonda e de outras conquistas para os economiários gaúchos nunca saiu dos seus projetos.
No dia 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek e João
Goulart tinham sido empossados como Presidente e Vice-Presidente
da República. Juscelino era do PSD, partido conservador, mas
Jango era do PTB, partido trabalhista, e fora eleito com quinhentos mil votos a mais do que Juscelino. Assim, sua legitimidade era
tanta que pudera indicar ministros de áreas essenciais do Governo
Federal, como o ex-Governador Ernesto Dornelles, que assumira o
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Também indicara
trabalhistas para outros importantes cargos, como Norival Paranaguá
de Andrade, para Presidente da Caixa Econômica Federal do Rio
Grande do Sul. Paranaguá, que já fora Delegado do Trabalho, não
tardara a dar seu apoio à APCEFER, estimulando Hélio a realizar
eleições e legitimar a Associação através de registro cartorial. Além
disso, participara pessoalmente das reuniões prévias que estavam culminando com a posse da Diretoria neste dia 20 de agosto.
As luzes se acendem em quase todas as janelas do prédio. Hélio
volta até a escrivaninha e senta-se na poltrona giratória. Coloca
os óculos de leitura e procura a parte do discurso onde se refere
àquele tema. Quer ter a certeza de que foi convincente ao escrever
as últimas palavras do seu pronunciamento. A posse da diretoria da
APCEFER irá acontecer em sessão solene dentro de pouco mais de
uma hora.
Meus colegas de todo o Rio Grande do Sul, em especial aqueles da
nova Diretoria, cuja nominata será lida a seguir.
Familiares e amigos que nos apoiam desde o alvorecer desta ideia de
união dos economiários gaúchos.
Minhas Senhoras e meus Senhores.
Não devemos esquecer, no dia de hoje e nos dias do futuro, que é graças ao Presidente Norival Paranaguá de Andrade que estamos todos aqui
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reunidos nesta noite. Vocês bem sabem quanto os dirigentes do período
pós-Vargas dificultaram a oficialização e o funcionamento efetivo da nossa Associação. Sempre temeram que ela se tornasse forte e viesse a ser um
caminho natural para a defesa dos nossos direitos e para a sindicalização. Ao contrário de todos eles, em razão de sua vasta experiência como
Delegado do Trabalho, o Presidente Paranaguá sempre se posicionou a
favor dos direitos dos trabalhadores. Por isso, tenho a honra de deixar
registrado aqui um voto sincero de louvor e agradecimento por sua destacada atuação.
Hélio tirou os óculos e ficou pensativo. Acho que está bom. Tenho
certeza que o Presidente Paranaguá vai ser muito aplaudido. E, depois, para encerrar a minha parte, basta dar a palavra à Alda, para
que leia, na qualidade de 2.ª Secretária e única presença feminina
na Diretoria, a nominata dos eleitos para os próximos dois anos.
Recolocou os óculos e passou os olhos nas páginas datilografadas.
Não, primeiro eu mesmo tenho que ler alguns tópicos aprovados dos
nossos estatutos.
Das finalidades da APCEFER:
I
II
III

– assistir econômica e financeiramente os associados;
– estudar e solucionar problemas coletivos, culturais e profissionais, estimulando o sentimento de previdência dos sócios;
– incentivar a prática de esportes amadoristas em geral.

Da classificação dos sócios:
I
II
III

– efetivos: os servidores da Caixa Econômica Federal do Rio
Grande do Sul;
– beneméritos: os associados que prestarem relevantes serviços à
APCEFER;
– honorários: as pessoas que, sem fazer parte do quadro social,
prestarem relevantes serviços à APCEFER.
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Isso ficou muito bom. Agora vamos ver se não há nenhum erro nos
nomes dos diretores e conselheiros. Pedi para o Júlio verificar essa parte
atentamente, mas nunca é demais uma última olhada. Outro dia, datilografaram o nome do Presidente da República com troca de duas letras.
Ainda bem que o meu sobrenome é Araújo Costa. Kubitschek de fato é
difícil de escrever. Mas a culpa é dele mesmo. Poderia ser chamado só
de Juscelino Oliveira. Vamos ver logo se todos os nomes estão certos.
Presidente – Hélio de Araújo Costa – casado
Vice-Presidente – Júlio Athayde Bohrer – casado
1.º Secretário – Paulo Augusto Bastian de Carvalho – casado
2.º Secretário – Alda Lacroix de Almeida – solteira
1.º Tesoureiro – Paulo Nunes da Silva – casado
2.º Tesoureiro – Gil Abbott Beck – casado
Conselho Deliberativo:
Presidente – Ibanez Ribeiro Lisbôa – casado
Vice-Presidente – Ary Edmar Lanzer – casado
Secretário – Luiz Albite Ulrich – solteiro
Titulares:
– Dácio Palmeiro D’Ávila – casado
– Ney Fontoura Freitas – casado
– Edgar Haas – casado
– Raul Almeida Lampert – casado
– João Carlos Friederich – casado
– Joaquim da Silva Bernardes – casado
– Alberto de Jesus Afonso – solteiro
Suplentes:
– Colombo da Silva Cruz – casado
– Ernani Carvalho da Costa – casado
– Felix Kessler Coelho de Souza – casado
– Camilo Américo Feijó – casado
– Alda Lacroix de Almeida – solteira
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Conselho Fiscal:
Presidente – Jarbas de Lorenzi Costa – casado
Secretário – Sylvio Paulo D. Marques – casado
Titular:
– Pedro Mattos da Silva – casado
Suplentes:
– Otto Walter L. Feiten – casado
– Délcio Hack – casado
Recomendei ao Júlio para colocar o estado civil de cada um depois
do nome, porque é uma exigência legal. Ele pesquisou nas fichas e fez
o serviço direito. Esse guri nunca me decepcionou desde que o tirei
do quadro dos motoristas e o trouxe para cá. É inteligente e organizado. Modéstia à parte, acho que ele é muito parecido comigo na sua
idade. Único filho homem de uma família modesta, quantas horas
dediquei aos meus pais e irmãs, aos estudos, ao trabalho, sem tempo
para coisas pequenas? Marquei a data na folhinha para nunca esquecer: 2 de janeiro de 1936, dia em que ingressei na Caixa Econômica
como auxiliar de escrita. Na época, um jovem de 22 anos, estudante
da Faculdade de Direito da URGS, como o Júlio é hoje. Poucos meses
depois, já estava substituindo o Gerente da filial de Pelotas. Em 39,
logo que estourou a guerra na Europa, assumi a gerência da filial de
Rio Grande. Voltei para Porto Alegre em 1952, já casado com a Lucy
e com nossos cinco filhos nascidos. E agora, vinte anos depois de entrar na Caixa Econômica, pertenço ao grupo seleto de Procuradores,
tal como idealizei na juventude. E, além disso, sou Presidente da
Associação com que tanto sonhei. O que mais eu poderia...
Uma batida na porta interrompe seus pensamentos. Hélio levanta-se para receber o grupo de diretores que será empossado, tendo à
frente o Vice-Presidente Bohrer. Logo atrás deles, vem um contínuo
trazendo uma bandeja com os cafezinhos.
Alguns dias se passam. Chega o mês de setembro, com a promessa
de uma nova estação. Hora de despedir-se do inverno. Agora, é só
esperar por dias ensolarados, pelo vento assobiando nas janelas, pela
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agitação das árvores, pelo doce perfume das flores e pela suave melodia dos sabiás.
É grande o movimento de visitantes na Exposição Internacional de
Animais, que está acontecendo no Parque do Menino Deus. Hamilton,
com treze anos, aproveita para indicar aos motoristas as vagas disponíveis nas ruas laterais para estacionarem seus carros. Compra um gibi
e algumas balas, que divide com os irmãos. Hélio, que está chegando
em casa para o almoço, olha para ele, de cenho franzido.
– De onde tu tiraste o dinheiro para comprar essas coisas?
– Do meu trabalho.
Hamilton conta o que fez. Desta vez, Hélio não o repreende. Ao
contrário, depois do almoço, enquanto toma seu cafezinho, decide
dar mais atenção ao filho.
– Como foi o teu dia na escola?
– A professora falou muito na aula de História sobre a vinda do
Presidente para inaugurar a Exposição e disse que ele vai mudar a
capital do Rio de Janeiro para o meio do mato, lá em Goiás.
Hélio repousou a pequena xícara no pires e disse para Lucy, que
sentara a seu lado no sofá.
– Acho cedo para a professora falar disso com as crianças. O povo
vai pagar muito caro por essa ideia estapafúrdia que nem se sabe de
onde o Juscelino tirou.
– Pois eu sei, disse Hamilton, levantando-se de um pulo e saindo
para buscar a sua pasta escolar.
Voltou com a mesma rapidez, abriu-a e tirou umas folhas de papel
mimeografado. Sob o olhar surpreso dos pais, o rapazinho leu em
voz alta:
Liderada pelo astrônomo Louis Cro... Crouls e integrada por médicos,
geólogos e botânicos, a Comissão Exploradora do Planalto Central do
Brasil foi nomeada, em 1891, para identificar a topografia, o clima, a
geologia, a flora, a fauna e os recursos materiais da região, já que a primeira Constituição da República, daquele ano...
– Que ano, mesmo? – interrompeu-o Hélio, muito impressionado.
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– Aqui diz 1891, dois anos depois da proclamação da República,
que foi em 1889, não é certo, papai?
– Sim, meu filho, podes continuar.
... já que a primeira Constituição da República, daquele ano,
previa a mudança da Capital Federal do Rio de Janeiro para o interior do país, determinando como pertencente à União, no Planalto
Central, uma área de quatorze mil e quatrocentos quilômetros quadrados. A área ficou conhecida como “Quadrilátero Crouls”, e em
1894 foi apresentada ao governo republicano como indicativo de local para sediar a nova capital do Brasil. Mais tarde, por decreto datado de 18 de janeiro de 1922, o Presidente da República, Epitácio
Pessoa, determinou que fosse assentada no “Quadrilátero Crouls” a
Pedra Fundamental da futura cidade, o que veio a acontecer no dia
7 de setembro daquele ano.
Hélio acendeu um cigarro e aspirou a fumaça, expelindo-a depois,
vagarosamente.
– No dia 7 de setembro de 1922 o Brasil comemorou o Centenário
da Independência. Não poderia haver data melhor para uma cerimônia dessa importância histórica. O que me impressiona é que
esse decreto não tenha sido analisado pelo meu professor de Direito
Constitucional quando eu estava na Faculdade.
Lucy sorriu. Feliz com o sucesso do filho, em geral muito arteiro,
mas estudioso.
– Quem sabe, querido, tu não foste à aula nesse dia... Tem mais
alguma coisa aí para nos contar, Hamilton?
– Tem sim.
E, empolgado por ser o portador daquelas novidades, o rapazinho
prosseguiu:
Em 1954, no governo de Café Filho, uma Comissão de Planejamento
e Localização da Nova Capital foi a responsável pela exata escolha do
lugar onde se erguerá a cidade, que será chamada Brasília.
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Hélio sacudiu a cabeça, desconsolado.
– A única coisa que os jornais falam é que o Juscelino, em um
dos primeiros comícios que fez na campanha para Presidente, o ano
passado, foi interrompido em seu discurso por um popular que perguntou se ele cumpriria o preceito constitucional de mudar a capital
para o centro do país. E que ele, empolgado como é, teria dado sua
palavra que sim em praça pública. Isso sempre me pareceu improvisado demais para algo tão sério.
Hamilton olhou para o pai e falou outra vez com convicção.
– A professora nos disse que a escolha do local onde será construída Brasília nasceu do sonho de um padre italiano, Dom Bosco,
que disse ter visto uma cidade muito linda, perto de um grande lago.
Deixa eu ler aqui como está escrito:
No hemisfério sul, entre os paralelos 15 e 20. Uma profecia que deu
certo. Juscelino já disse que serão reunidos dois rios para formar o Lago
Paranoá, destinado a fornecer a água da nova capital.
Na parede da sala, o passarinho saiu da gaiola e cantou duas vezes:
Cu-co! Cu-co!
O advogado conferiu a hora no relógio de pulso e disse:
– Não sesteei e já estou atrasado para o expediente da tarde. Mas
valeu a pena, Hamilton. Peço desculpas pelo que disse sobre a tua
professora.
– Por falar nisso, comentou Lucy, temos que preparar o teu uniforme para a Semana da Pátria, meu filho.
Todos os anos a cena se repete. Em 1956, não seria diferente. Uma bonita cerimônia marcara o início das comemorações, na
madrugada de 1.º de setembro. No dia seguinte, ao fazer seu passeio dominical pelo Parque Farroupilha, que tem esse nome desde
1935, mas o povo continua chamando de Redenção, Júlio senta-se
num banco próximo ao Monumento do Expedicionário e lê a notícia no Correio do Povo:
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Bela e comovedora, como sempre, a cerimônia de abertura da Semana
da Pátria. A pira foi acesa à zero hora de hoje, após outra memorável
maratona cívica, a 19.ª Corrida do Fogo Simbólico. Seis mil atletas
percorreram mais de mil e oitocentos quilômetros desde o Rio de Janeiro.
A tradição vem de 1937, quando um grupo de gaúchos procurava um
símbolo que representasse o calor patriótico do povo brasileiro. Surgiu a
ideia do fogo, companheiro do Homem desde a Pré-História e que voltou
a ser cultuado durante as Olimpíadas. Assim foi criada a Corrida do
Fogo Simbólico da Pátria, evento que foi realizado pela primeira vez em
1938, num pequeno percurso de 26 quilômetros entre Viamão e Porto
Alegre. Os passos seguintes, nos anos que se sucederam, fizeram com que o
Fogo Simbólico chegasse a percorrer onze mil quilômetros do nosso território. E, em 1945, viesse a sair do Cemitério de Pistoia, na Itália, onde
se acham sepultados os nossos combatentes mortos da Segunda Guerra
Mundial. A chama veio de avião até Natal, no Rio Grande do Norte, e
de lá percorreu seis mil quilômetros até o Rio Grande do Sul.
Puxa vida, pensa Júlio, e olha com mais respeito para a chama que
brilha diante do Monumento ao Expedicionário, bela obra do escultor pelotense Antônio Caringi.
Depois, começa a pensar no primo Antônio Vargas e na sua resistência em participar do desfile militar do dia 7 de Setembro. Acho
que sem o Seu Paulo, eu não teria conseguido nada. A sorte que ele
concordou com a minha ideia de visitá-lo na colchoaria. Agora, se ele
não for, vai ficar mal com o colega.
De fato, alguns dias antes, Antônio estava absorto em seu trabalho,
na Estofaria Modelo, sem saber que receberia uma visita inesquecível.
A loja é modesta, mas começa a ficar conhecida pelo bom trabalho
do artesão. Ele trabalha sozinho, por enquanto. Sem recursos para
começar, conseguira estabelecer-se com um empréstimo obtido com
auxílio de Hélio na Caixa Econômica. Júlio tinha sido o seu anjo da
guarda, conseguindo, com apoio do SAJU e do professor de Direito
Penal, que o seu processo fosse revisado e que ele saísse do presídio
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antes de cumprir os oito anos de condenação. Fora Júlio também que
encontrara aquela garagem para alugar, ao lado do edifício em que
morava agora com a família, na Rua Riachuelo, n.º 403.
O sol ainda ilumina a frente da loja, uma sombra se move no assoalho e um homem entra.
– Boa tarde, Antônio, como vais?
O colchoeiro levanta-se e responde, meio desconfiado:
– Boa tarde.
O homem se aproxima e sorri.
– O Júlio Vargas me disse há dias que tu estavas estabelecido aqui,
mas só hoje consegui vir.
– O senhor é amigo do Júlio?
– Amigo e colega de trabalho. Mas tu não te lembras de mim?
– Lembro a fisionomia, mas...
– Monte Castello, Itália, 1945, não te diz nada?
Quase sem se dar conta, Antônio abre os braços e avança em direção ao homem sorridente.
– Sargento Paulo, meu Deus, que alegria...
Os dois homens se abraçam, batem nas costas um do outro e se
afastam para se verem melhor. Já não são os jovens de outrora. O
visitante é o primeiro a falar:
– Sargento Paulo... Há anos ninguém me chamava assim.
– Faz muito que o senhor deixou o Exército? Quando foi que entrou na Caixa Econômica?
– Passei no concurso em 1948 e comecei a trabalhar em 1950. No
ano em que o Getúlio Vargas se elegeu, de novo, Presidente.
– Só para ser obrigado a se suicidar... Eu ainda estava preso em
agosto de 1954. Se não, tinham me prendido de novo. O povo saiu
para a rua quebrando tudo que era rádio e jornal dos que tinham
mentido para derrubar o Doutor Getúlio. Se pudesse, eu teria quebrado também. Conheci ele quando eu era pequeno, em São Borja.
Homem direito, sempre preocupado em ajudar a gente mais pobre.
Se os militares não tivessem dado aquele golpe em 1945, duvido que
ele tivesse deixado um pracinha chegar ao fundo do poço, como eu.
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– Então, tu estiveste preso, Antônio, mas por quê?
– O senhor deve estar sabendo de tudo pelo Júlio.
– Ele só me disse que te deu uma mão para recomeçar aqui nesta
loja. Por sinal, tu demoras muito a fechar?
– Fecho daqui a pouquinho, às seis horas. Mas sou solteiro, moro
aqui mesmo, nos fundos.
– E eu sou casado e preciso voltar cedo para casa hoje. Queres ir
comigo tomar um cafezinho aqui ao lado?
– Ali é a padaria do Seu Manoel, um português do tempo antigo.
Só vende pão. Nem leite ele vende. Mas o pão é de primeira.
– Queres ir comigo até o abrigo da Praça XV? Tomamos alguma
coisa por lá antes de eu pegar o bonde.
– Tá certo, sargento, é só o tempo de tirar este avental e lavar as
mãos.
Poucos minutos depois, após percorrerem umas cinco quadras
da Riachuelo, dobram à esquerda e descem a Avenida Borges de
Medeiros. Paulo aponta para um cartaz diante do cinema Victória
que anuncia o filme Vidas Amargas, de Elia Kazan, com James Dean.
– Viste?
– Não, faz muito tempo que não vou ao cinema.
– É um bom filme. Mas fico pensando por que aqueles americanos que têm tudo não conseguem se entender. Pais e filhos sempre
uns contra os outros. Depois de passar o que passamos na guerra, eu
valorizo demais o que tenho e procuro não me incomodar com bobagens. Quantos dos nossos companheiros estão mortos... Te lembras
de Pistoia?
Antônio ficou em silêncio. Como esquecer? Nós que aqui estamos
por vós esperamos! A frase no umbral do cemitério na cidadezinha
italiana ainda estava muito viva na sua memória.
Seguiram em silêncio até o abrigo dos bondes e tomaram um cafezinho, de pé, no balcão de um bar. Paulo sentia-se constrangido com
o silêncio de Antônio, mas tinha que cumprir sua missão:
– O Júlio me disse que tu não vais desfilar com a turma no 7 de
Setembro. Tu recebeste o Convite da Associação dos Veteranos?
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– Recebi. Até na cadeia eles me mandavam. Mas eu não vou.
Paulo mediu cuidadosamente as palavras.
– Sei que não tenho direito, mas posso te perguntar por quê?
Antônio respirou fundo, bateu nos bolsos, pegou a carteira de cigarros e ofereceu um a Paulo, que agradeceu. Acendeu-o com um
velho isqueiro sobra de guerra, e, finalmente, respondeu:
– Quando houver um desfile de ex-presidiários, eu irei.
– Eu te entendo. Detesto até pensar naquela guerra. Por mim, eu
também não iria.
Antônio olhou-o firme nos olhos.
– Então, por que vais?
Paulo sustentou-lhe o olhar e fez-lhe outra pergunta:
– Te lembras que os alemães preferiam se render a nós do que aos
americanos? Na visão deles, os soldados brasileiros eram muito mais
humanos do que os outros.
– Sim, lembro bem. Mas o que tem isso a ver com o desfile?
– Tenho orgulho dos pracinhas que morreram em combate, na
maioria voluntários, gente de todo o Brasil. É só por eles que eu vou.
Quando nos aplaudem, é a eles que estão aplaudindo.
Imediatamente, as palavras do poeta Guilherme de Almeida, autor da letra da Canção do Expedicionário, vieram à cabeça atormentada de Antônio:
Você sabe de onde eu venho? E de uma Pátria que eu tenho no bojo
do meu violão. Que de tanto viver em meu peito, foi até tomando jeito
de um enorme coração...
Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa, do seringal. Das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios da minha
terra natal.
– Morreram 460 expedicionários na Itália e tivemos doze mil feridos. Nenhum dos teus companheiros, daqueles de quem tu mais
gostavas, morreu naquela guerra, Antônio?
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O ex-pracinha sacudiu a cabeça afirmativamente. Por alguns segundos, voltou a ser o soldado 717 do 6.º Regimento de Infantaria,
o único da sua patrulha que sobreviveu àquela medonha explosão.
Reviu os corpos ensanguentados dos seus camaradas, os padioleiros
recolhendo pernas e braços entre os escombros, e balbuciou apenas
três palavras:
– Eu também vou.
Naquela manhã fria, sentado num banco ensolarado junto ao monumento erguido em honra aos mortos da Segunda Guerra, Júlio
emociona-se, recordando cada uma das palavras trocadas pelos ex-pracinhas. Fizera seu colega Paulo Nunes da Silva contar-lhe tudo
nos mínimos detalhes. E também ficara impressionado com a própria
história de Paulo, contada por Hélio, que o admirava muito. Tanto é
que o indicara para o cargo de sua maior confiança na recente eleição:
o de Tesoureiro da APCEFER.
Servindo em Bagé, como sargento instrutor, Paulo preparara um
grupo de soldados que embarcaria para a Europa. Na verdade, necessário ao treinamento de outros contingentes, ele não deveria ir junto
com eles. Na última hora, apresentara-se como voluntário e explicava
essa atitude heroica de uma maneira muito singela:
Vi um outro sargento, que tocava clarinete e ia para a guerra, colocar
o instrumento na mochila que carregaria consigo o tempo todo. O indivíduo indo para a batalha e se preparando para tocar clarinete? Essa coisa
ilógica despertou algo em mim. Não posso dizer com clareza o quê. Acho
que foi companheirismo.
Dia 7 de Setembro, ponto culminante dos festejos, a cidade prepara-se para assistir ao desfile das Forças Armadas. A cerimônia, que
se realizará na Avenida João Pessoa, está marcada para as nove horas
da manhã. Desde que o cuco cantou oito vezes, Hélio está apressando a família para não se atrasar. O único que está pronto é Hamilton,
que lhe pergunta detalhes sobre o desfile.
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– Quantos soldados vão desfilar, papai?
– Uns cinco mil, segundo li no jornal.
– Tinha mais que isso, ontem, na Parada da Mocidade.
– Como é que tu sabes?
– A professora me disse.
– Qual? A de História?
– Ela mesma.
– Então tinha, sim. Mais de cinco mil estudantes. Com essa tua
professora eu não discuto.
– Pai, tu falaste que o Seu Paulo vai desfilar, não é?
– Vai desfilar com os ex-combatentes.
– E como a gente vai reconhecer eles?
– Vão desfilar de terno e gravata, mas com uma boina azul com o
distintivo da cobra fumando.
– Cobra fumando? Que bobagem é essa?
– Olha o respeito, menino.
– Por que eu vou respeitar uma cobra, e ainda fumando?
Hélio teve que rir.
– Vou te explicar direitinho. Os inimigos do Getúlio Vargas diziam que ele gostava do Hitler e do Mussolini e só mandaria nossos
soldados para a guerra contra eles quando a cobra fumasse, o mesmo
que dizer quando as galinhas criassem dentes, ou seja, nunca. Assim,
eles desagravaram o Presidente com o uso desse distintivo.
– Ainda bem. Se fosse uma galinha com dentes, seria ainda mais
ridículo.
– Agora, chega disso. Por que será que a Tutsy está latindo?
Garanto que a Dóris e a Lilian estão brincando com ela em vez de
virem logo para cá.
– A mamãe ainda deve estar penteando aquelas dorminhocas.
A Tutsy tem medo dos foguetes, papai. Ela sempre se assusta com
eles.
– Vamos nos atrasar. Eu, se quisesse, poderia ter ido para o palanque com o Presidente Paranaguá e as autoridades. Desisti para ir com
a minha família e vou acabar perdendo o desfile.
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Naquela tarde, depois da parada militar, Júlio, a exemplo de milhares de porto-alegrenses, resolveu visitar a Exposição do Menino
Deus. Tentara levar Antônio consigo, mas Paulo o convidara para
almoçar. Dona Cecília não fora ao desfile porque o Governador Ildo
Meneghetti estaria no palanque oficial e ela não gostava dele. Nunca
esqueceria que ele mandara derrubar sua casinha quando era prefeito. Sua tia Vanda e a irmã Martha também pensavam da mesma
maneira. Assim, Júlio marcara encontro com Jorge, seu colega de
Faculdade, no pavilhão dos cavalos. Era o lugar que mais gostava de
visitar, o que mais lhe recordava a infância em São Borja.
Logo ao chegar, depara-se com o colega acompanhado por uma
moça.
– Ó, Jorge, que tal?
– Ó, Júlio, tudo bem? Esta é a Lourdes, minha namorada.
– Tudo bem, Lourdes?
– Tudo bem, obrigada.
Naquele momento, Jorge vira-se para o outro lado e diz uma frase
inesperada:
– Priscila, vem aqui, que eu quero te apresentar um futuro advogado, meu colega de Faculdade.
Priscila aproxima-se e sorri timidamente. Por alguns momentos,
Júlio fica paralisado com sua beleza. Esguia, de estatura média, pele
muito branca, rosto rosado e lábios vermelhos, olhos grandes de um
azul que se confunde com o céu. Cabelos dourados, lisos e finos. O
rapaz chega a sentir os fios sedosos que se desprendem do penteado
roçando-lhe o rosto como uma brisa. Meio sem jeito, diz:
– Como vai?
Com um pequeno sorriso trêmulo, Priscila responde:
– Bem.
Percebendo o impasse, Jorge resolve ajudar.
– A Priscila é amiga da Lourdes. Mora em Novo Hamburgo e veio
visitar Porto Alegre, passear na capital.
Ao chegarem na arquibancada, Júlio aproveita que um lote de cavalos premiados está entrando em pista e mostra seus conhecimentos
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sobre as pelagens, dizendo que o amarelo é baio, o vermelho colorado e o branco tordilho. Depois, já recomposto do impacto inicial,
concentra-se apenas na moça a seu lado:
– O que tu fazes lá em Novo Hamburgo?
– Estudo pela manhã e à tarde ajudo minha mãe nas tarefas de
casa. E, quando meu pai traz serviço da fábrica, ajudo a refilar sapatos.
Júlio fica encantado com sua voz doce, temperada com o sotaque
típico dos descendentes de alemães. E a instiga a falar mais.
– O que é refilar sapatos?
– Ah! Como é que eu vou te explicar? É recortar com uma tesoura
o forro do sapato para ficar bem pertinho da costura.
– Hã... E o teu pai tem uma fábrica de sapatos?
Priscila teve que rir.
– Não, ele é operário, trabalha na Strassburger.
– Ah! Certo, melhor assim. O meu pai também era um trabalhador.
Motorneiro de bonde, tu sabes. Ganhava pouco, mas gostava muito
do serviço.
– Eu hoje andei de bonde pela primeira vez. Gostei muito.
Percebendo a sintonia que está se formando, Jorge e Lourdes não
interferem na conversa, aproveitando para namorar e assistir ao desfile dos animais. O que mais os impressiona é o touro campeão da
raça Hereford, vermelho com lindos desenhos em branco, como um
tapete de luxo. Finda a apresentação, o sol começa a inclinar-se e
volta o frio. Jorge convida a todos para um lanche:
– Tu vens conosco, Júlio? Aqui na Rua Botafogo há uma banca
que serve pastéis fritos na hora. Uma delícia.
– Sim, vou com vocês. Tu gostas de pastel, Priscila?
– Claro! Gosto muito. Com um café meio amargo fica muito bom.
– Não sei se vamos conseguir café na pastelaria, mas uma gasosa
com certeza.
Depois do lanche, seguem pela mesma rua em direção à parada
dos bondes que vão para o centro. No caminho, Júlio reconhece
Hamilton com um menino pequeno pela mão. O rapazinho está
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recebendo moedas do motorista de uma caminhonete toda embarrada.
– Ué, o que tu estás fazendo, guardando automóveis?
– Tô sim, e como hoje é o último dia da Exposição, tô ensinando
o meu irmão Roberto. Ele já tem quatro anos. No ano que vem pode
se virar sozinho.
– E o Doutor Hélio sabe disso?
– Sabe, sim. E depois que eu expliquei pra ele por que o Juscelino
quer mudar a capital para Brasília, o papai não me proíbe mais nada.
Júlio não entende a resposta, mas está com pressa. Apenas abana
para Hamilton e vai ao encontro de Priscila. Seguem conversando, mesmo dentro do bonde barulhento, até descerem no centro
da cidade. Priscila e Lourdes devem pegar o ônibus para Novo
Hamburgo. Júlio percebe que aquele momento é único e não quer
desperdiçá-lo.
– Tu estás comprometida com alguém?
A moça fica ruborizada e balbucia:
– Não. Não tenho namorado.
Júlio fica feliz.
– E quando tu vens aqui de novo? Quando eu vou te ver?
– Não sei. Não posso sair sozinha. Eu vim desta vez porque a
Lourdes foi lá em casa e insistiu com a minha mãe que, sem mim,
também não poderia vir.
– Posso te escrever? Tu me dás o teu endereço?
– Sim, tens onde anotar?
– Não tenho. Mas podes me dizer que eu decoro.
– É Rua Canoas, 890, bairro Boa Vista.
– E o teu nome completo, para pôr no envelope? O meu é Júlio
César Vargas. Mas só a mãe me chama de Júlio César.
– O meu é Priscila Elisabeth Schneider. Elisabeth com th.
No dia seguinte, Júlio pensou em contar para a mãe sobre o encontro com Priscila, mas não teve coragem. Além disso, ficara encarregado por Hélio de cuidar de tudo para o registro oficial da APCEFER e
teve que estudar muito para duas sabatinas na Faculdade de Direito.
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Finalmente, no dia 13 de setembro, o Cartório do Registro Especial
emitiu a certidão tão esperada.
CERTIFICO, usando da faculdade que me confere a lei e por me
ser verbalmente pedido, que em virtude do despacho do Sr. Dr. Juiz de
Direito, Diretor do Foro desta capital, exarado na petição que lhe foi
dirigida pelo Sr. Hélio de Araújo Costa, fiz, nesta data, sob número de
ordem 1774, a folhas 190 e verso do livro A n.º 4 de “Registro de Pessoas
Jurídicas” deste cartório, a inscrição da “Associação do Pessoal da Caixa
Econômica Federal do Rio Grande do Sul” (APCEFER), fundada em 13
de junho de 1953, com sede e foro nesta cidade de Porto Alegre, de conformidade com os respectivos estatutos neste cartório arquivados e publicados, em extrato, no número 45, de 8 do corrente mês e ano, do jornal
local “Diário Oficial” do Estado, também aqui arquivado. O referido é
verdade, do que dou fé.
Assina o Oficial do Registro, senhor Othelo Rosa.
Porto Alegre, 3 de setembro de 1956.
Hélio recebe a folha do registro das mãos de Júlio e telefona para
os demais membros da Diretoria, convidando-os para almoçarem
juntos no Clube do Comércio. O rapaz, de sua parte, teria preferido
um brinde no Bar Naval, no Mercado Público. Mas nem se animou
a sugerir.
Naquele entardecer, depois de atravessar a praça e colocar no correio a primeira carta para Priscila, Júlio decidiu ir logo para casa e
contar à mãe sobre a sua namorada. Na verdade, também queria lhe
fazer algumas perguntas. Há algum tempo notara que Cecília estava
diferente. Passara a se arrumar com mais esmero. Do preto e branco,
aos poucos foi trocando pelos tons claros de verde, azul e lilás. Os
lábios, antes sem baton, tinham agora um discreto colorido. Isso inquietava Júlio, que se sentia responsável pela família.
Tentara falar com Martha, mas a irmã não alimentara o assunto.
Estava trabalhando muito como balconista das Lojas Renner e se
matriculara num curso de datilografia, à noite, para tentar, no futu52
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ro, fazer concurso para a Caixa Econômica ou para o Banco do Rio
Grande do Sul.
Júlio encontrou a mãe no seu quarto do pequeno apartamento.
Estava na posição de sempre. Curvada sobre a máquina de costura.
Ao sentir sua presença, Cecília levantou a cabeça e percebeu que o
filho estava nervoso. Sabia que chegara a hora da verdade. Como de
costume, nos momentos difíceis, dirigiu-se para a cozinha e começou
a preparar um café. Aos poucos foi tomando fôlego, mas só depois
de respirar o aroma que tomara conta do ambiente começou a falar:
– Júlio César, precisas saber de algumas coisas que desconheces,
disse ela, com segurança.
E prosseguiu:
– Não posso me queixar do teu pai em relação a vocês. Sempre foi
dedicado e amoroso contigo e com a Marthinha. Mas, como marido,
meu Deus do céu... Só eu sei das madrugadas que varei esperando e
ele chegando ao amanhecer com cheiro de perfume barato. E ainda
dizia que estava trabalhando, que o cheiro era das mulheres que lotavam o bonde... É triste ouvir um homem mentir. Mas eu decidi que
aguentaria tudo para manter a família. Não poderia fazer isso com
vocês. Agora, passados alguns anos de luto, penso que tenho o direito
de ser feliz. O Seu Manoel, da padaria, quer falar contigo, meu filho.
Júlio mal conseguia respirar. Não sabia que a mãe tinha sofrido
tanto. Sentiu-se pequeno diante daquela mulher tão forte. Quis abraçá-la, mas seu corpo estava trêmulo. Apenas bebeu o café e deixou
que seu olhar desse a resposta.
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CAPÍTULO 3

Ano de 1958: muitos sonhos se realizam
Ao chegar em casa, Júlio encontra a mãe muito animada. Em
frente ao espelho da sala, ela gira para cá, gira para lá, aperta os lábios
para fixar o baton, ajeita os cabelos para trás, afasta-se um pouco para
se enxergar melhor.
– Achas que estou bem assim, Júlio César? Quero causar uma boa
impressão. Hoje, eu e o Manoel temos uma programação especial.
Primeiro, vamos jantar no Restaurante Galo. Depois, aproveitando
que amanhã é domingo e a padaria dele só abre à tarde, iremos dançar na Sociedade Espanhola, ali na Andrade Neves.
– Estou muito feliz, mamãe. Tenho orgulho de ti. Da tua coragem
em recomeçar.
– Eu é que me orgulho de ti, Júlio César. Um filho advogado,
trabalhando ao lado do Doutor Hélio na Caixa Federal. Parece um
sonho. E tu ainda vais muito mais longe, eu tenho certeza.
Júlio vai para o seu quarto e saboreia um raro momento de solidão. Tira o casaco do terno, a gravata, a camisa suada, os sapatos e as
meias. Recosta-se na cama, fecha os olhos e relembra o corre-corre do
mês passado, o inesquecível dezembro de 1957.
Meu Deus, como pude dar conta de tudo... As tarefas inadiáveis
na Caixa, a atenção redobrada com a APCEFER, especialmente para
auxiliar o Doutor Hélio na procura de uma chácara na zona sul.
Aquele entra e sai na sala, reuniões quase diárias do meu chefe com
a comissão de compra, os telefonemas, as discussões. Sem esquecer
das intermináveis horas de estudo, das noites insones preparando-me
para as derradeiras provas do curso.
Depois, a tão esperada cerimônia de colação de grau. A presença da família, das autoridades, do Reitor da Universidade do Rio
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Grande do Sul, o famoso neurocirurgião Elyseu Pagliolli. Como fiquei emocionado com os discursos do meu colega orador da turma e
do nosso paraninfo! Um ambiente de pura magia.
Finalmente, o baile de formatura, no belíssimo salão de festas da
Reitoria, com o conjunto melódico Norberto Baldauf. Jamais vou
esquecer a valsa com Priscila, nós dois rodopiando como loucos, ela
mais loura e linda do que nunca.
Bem, chega de devaneios. Amanhã é domingo e combinei levar a
Pri e a Martha para conhecerem a nova sede da APCEFER na Pedra
Redonda. Antes, preciso reler com atenção o primeiro exemplar do
nosso jornal, o João de Barro, principalmente o texto do Presidente do
Conselho Deliberativo, o Ibanez, que tanto agradou ao Doutor Hélio.
Realmente, ele escreve muito bem. Mas, já perto do meu casamento,
sou mais atraído pelas notícias práticas. Fico pensando que será bom
investigar os benefícios oferecidos aos associados, principalmente estes
aqui, referentes aos empréstimos que podemos conseguir:
a) Empréstimo Casa Própria CEFER.
Bem, este deve ser o primeiro. É como diz a mamãe: quem casa
quer casa longe da casa onde casa.
b) Empréstimo Caução Hospitalar.
Este pode ser necessário nos primeiros meses de casados. Já decidimos que vamos querer logo o primeiro filho. Por isso pedi para a Pri
não trabalhar mais depois de maio.
c) Empréstimo Escolar.
Bem, este vai demorar mais um pouco. Mas não vou fazer economia com ele...
Uma batida na porta, e Júlio se ergue da cama. A mãe só abre uma
pequena fresta para dizer:
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– O Manoel quer te dar boa-noite, meu filho. É só um momentinho.
Dez horas da manhã. Um domingo de muito sol e calor. Da
sombra, Hélio assiste à pelada dos guris. Vê Hamilton saltar para
cabecear a bola e impressiona-se com o tamanho do rapaz. Quinze
anos e já está da minha altura. Inteligente, estudioso, mas sempre
arteiro. Disseram que ele anda dando tiros com aquela arminha 22
nas placas dos bondes... Se for verdade, vou ter que castigá-lo outra
vez. Mas só na segunda-feira. Hoje é dia de aproveitar o sossego desta
chácara. Respira fundo e pergunta para Júlio, sentado a seu lado:
– Queres uma gasosa? Ou uma cerveja?
O jovem advogado sorri e responde:
– Uma gasosa, por favor.
Hélio abre a caixa térmica, tira uma garrafa gelada, localiza o abridor pendurado por um cordão e o aperta contra o gargalo. Pega dois
copos impecavelmente limpos, da cesta arrumada por Lucy, e oferece
um para Júlio. Enche os dois com a bebida espumante, dá um gole
com prazer e recosta-se novamente contra o espaldar de lona da cadeira. Seu olhar agora percorre as águas calmas. Dois veleiros bem
próximos. Um navio mercante lá longe, no canal, próximo à Praia da
Alegria. No horizonte, sequências de morros com diversas tonalidades de verde.
Tinha sido uma boa ideia aproveitar aquele domingo para visitar
a chácara comprada pela APCEFER. Um terreno com quase oito mil
metros quadrados, na Pedra Redonda, como sempre sonhara. Bem
pertinho da AABB, a Associação Atlética do Banco do Brasil. Frente
para a Rua Coronel Marcos e fundos para o Rio Guaíba. Desde o dia
9 de janeiro, quando assinara no tabelionato a escritura de promessa
de compra e venda, planejara levar a família para conhecer aquele
lindo lugar.
Júlio levantou-se para atirar uns baldes d’água no seu carro, um
Austin preto, de segunda mão, muito bem conservado. Hélio deu
mais um gole na gasosa e mergulhou fundo em seus pensamentos.
Uma ocasião especial merecia uma caneta especial. Assim, levara
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consigo a caneta-tinteiro inglesa, uma Parker, que ganhara do pai no
dia da sua formatura na Faculdade de Direito. Junto dele estavam no
Terceiro Tabelionato, ali na Rua da Ladeira, os colegas economiários Júlio Bohrer, Jarbas de Lorenzi Costa, João Carlos Friederich e
Joaquim Bernardes. A comissão, também composta por Hélio, que
escolhera o terreno, depois de cuidadosa pesquisa nos bairros Tristeza
e Ipanema. E submetera a escolha ao Presidente Paranaguá, que concordara em liberar o valor a ser pago: Dois milhões e duzentos mil
cruzeiros.
O Presidente da APCEFER suspirou e ergueu os olhos para o
alto de um galho, onde um joão-de-barro e sua fêmea, com muita
paciência e talento, construíam seu ninho. Lembrou-se do jornal da
Associação, criado há poucos dias, em 15 de dezembro de 1957, e tirou um exemplar da sua pasta inseparável. Pegou os óculos de leitura,
limpou suas lentes com o lenço branco monogramado, colocou-os e
releu o texto de Ibanez Ribeiro Lisbôa que explicava a razão do jornal
chamar-se João de Barro:
Quando no ermo de um descampado à beira da estrada longa que conduz ao mundo alucinante das cidades, o humilde e rude campeiro ergue
a casa de torrões ou levanta o rancho primitivo coberto de santa-fé, tem
a imitá-lo na faina ingente e cansativa um ativo e alegre companheiro: o
João-de-Barro.
Ambos, homem e pássaro, com “engenho e arte”, constroem o lar modesto para refúgio e abrigo da prole numerosa e barulhenta. Que diferença há entre o rancho do campeiro e a casa do joão-de-barro?
Nenhuma!
As duas têm tanto de telúrico que se condicionam naturalmente à paisagem como uma árvore, um bicho ou uma simples flor campestre. O pássaro,
ao construir seu ninho, obedece ao que se condicionou chamar a inteligência da espécie, ou seja, o instinto. O campeiro, em seu rancho, subordina-se
quase ao mesmo processo, usando a técnica bárbara do primeiro.
Por isso o campesino, arquiteto tosco e não sofisticado do deserto, admira a avezita barulhenta e vivaz que com ele ombreia na construção
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da casa própria. Mais ainda, verifica num longo convívio que o pássaro
possui qualidades e virtudes de alta valia.
É corajoso e tenaz. Acasalado, é fiel e amável companheiro, sempre
saltitante a trinar estridentes gargalhadas na alegria simples dos bons.
Eis porque, ao contrário dos países platinos, onde o pássaro é chamado
de “hornero” (o que faz fornos), no Brasil a bondade e a ternura do nosso
homem do campo considera-o um igual companheiro e, por isso, deu-lhe
nome de gente.
Na solidão do pago ele é o vizinho mais próximo, o que está sempre
junto do gaúcho, na boa ou na má hora.
Por tais motivos o escolhemos para símbolo da APCEFER, que quer
ser para todos os colegas o vizinho mais próximo, constante e prestimoso
nas horas de alegria ou de amargura.
Parte dessa intenção é o modesto periódico que hoje circula pela primeira vez. Outros projetos serão realizados com tempo, paciência e perseverança, porque uma casa não se constrói num dia. Nem mesmo a do
joão-de-barro.
Hélio terminou a leitura, tirou os óculos e olhou novamente
para cima. É verdade. Assim que eu imagino a nossa Associação. E
o Ibanez deverá ser o meu substituto na presidência da APCEFER.
Um homem organizado, decidido e capaz de fazer poesia. Só gente
assim pode trabalhar sem ganhar nada.
Depois, ainda sensibilizado pela leitura, ficou olhando para Júlio,
que se aproximava. Este rapaz não está hoje aqui por acaso; já faz parte da família. Ele e aquele mimo de noiva dele, a Priscila. Desde que
chegamos, ela está junto com a Lucy e a Nadir, ajudando a arrumar
tudo para o piquenique.
Lucy desviava-se das raízes das árvores, agradecendo por ter
ouvido Nadir, que a aconselhara a botar sapatos de salto baixo.
Não ficara entusiasmada ao ver o terreno tão falado. Havia muito
mato e capim alto para roçar. Meu Deus, até cobra pode ter por
aqui... Será que os funcionários da Caixa Econômica vão querer
frequentar um lugar tão distante? Mas preferira calar-se, vendo a
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felicidade de Hélio. Melhor era seguir o conselho que aprendera
na Revista do Globo, que sempre lia: O bem-estar do marido deve
vir sempre em primeiro lugar. E Lucy orgulhava-se de ser boa esposa e boa mãe.
Como ainda era cedo para o almoço, convidou Priscila para descerem com Lucyzinha até a pequena praia. Dóris e Lilian, vestindo seus maiôs, já estavam ali brincando na beira d’água. Ondas minúsculas moviam-se preguiçosamente, num suave murmúrio. Um
martim-pescador surpreendia os lambaris em mergulhos certeiros.
Empoleirado no alto de um salso, um bem-te-vi indiscreto denunciava a presença dos visitantes.
Lucy olha para Priscila, tão à vontade cuidando das crianças, e
pergunta-lhe à queima-roupa:
– Para quando é o casamento?
Encabulada, Priscila responde que seu desejo sempre foi casar em
maio, o mês das noivas. O enxoval já estava pronto. Ela mesma bordara os lençóis com ajuda da mãe.
Beatriz Gonzaga e Martha, a irmã de Júlio, que estavam sentadas
no barranco próximo ao rio, aproximam-se:
– Então teremos festa na APCEFER?
– Sim, dona Beatriz.
– Pretendes continuar trabalhando depois de casada? Sei que ajudas teu pai a fabricar sapatos.
– Trabalho desde menina, mas o Júlio prefere que eu fique em
casa.
– Ela não vai precisar trabalhar, Beatriz. O Júlio está ganhando
bem, diz Lucy.
Beatriz sorri. Seu marido também ganha bem e ela optou por seguir trabalhando, mesmo depois que seus filhos nasceram. Teve sorte
de ter conseguido boas empregadas e trabalhar apenas em um turno.
Mas sabe que, para muitos de seus colegas, mulher casada trabalhando fora é humilhante. Uma prova da incapacidade do marido para
sustentar a família.
Martha vence a timidez e pergunta:
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– Eu também quero fazer carreira como a senhora, dona Beatriz.
É muito difícil?
– Fácil não é. Mas não precisas me chamar de senhora. Tenho só
vinte e nove anos.
Beatriz lembra-se de quando ingressou na Caixa Federal. Uma das
pioneiras. O quanto foi difícil para os colegas se adaptarem. Até mesmo o uso dos banheiros transformou-se num problema.
– Martha, entrei na Caixa Econômica com dezessete anos.
Determinada a aprender, não podia decepcionar meus pais.
– A senhora fez concurso?
– Não, fiz uma prova. Tinha terminado o Curso Complementar e
era exímia datilógrafa. Tive que bater uma súmula. E me senti muito
importante naquela sala, apesar do nervosismo. Entusiasmada por
ser admitida, enviei o documento para os meus pais, em Flores da
Cunha...
– O Hélio sempre conta essa história, Beatriz, mas pensei que era
brincadeira, dessas que fazem com os novatos.
– Antes fosse, Lucy. O chefe do setor me pediu a súmula. Eu deveria tê-la arquivado. Não era apenas um teste. Senti o chão sumir
naquele momento.
– E o salário valia a pena, dona Beatriz? – pergunta Priscila, que
ainda não se conforma em parar de trabalhar.
– Sim, eu recebia mil, cento e trinta cruzeiros por mês, mais do
que o meu pai, que era delegado de polícia. A Mãe-Caixa é generosa.
Martha fica pensativa e murmura:
– O mesmo não se pode dizer do comércio.
– Estuda, vai em frente. Estou a tua disposição. Tenho alguns livros e apostilas que posso te emprestar. E treina bastante para a prova
de datilografia. Ela é decisiva.
Martha olha fundo nos olhos de Beatriz.
– Muito obrigada. A meu respeito eu não prevejo nada. Mas a senhora, eu sei que vai viver muitos anos e ser muito feliz. Estará aqui
quando a APCEFER completar cinquenta, sessenta anos. Sempre
bonita, inteligente, maravilhosa.
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Beatriz não consegue sustentar nos seus os olhos negros de Martha.
Um arrepio percorre-lhe a espinha, e ela desvia o olhar para a pequena praia. As crianças saem da água e reclamam pelo piquenique. Os
maiores começam a ajudar os menores a se vestirem. A grande toalha
xadrez de vermelho e branco é estendida no gramado dos fundos da
casa. De dentro da cesta, como da cartola de um mágico, a criançada
vê surgirem sanduíches de mortadela e queijo, duas galinhas na farofa e muitas frutas.
Naquele momento, Júlio olhou para o Guaíba e viu a barca que
se aproximava, lançando rolos de fumaça negra para o céu azul. E
se lembrou da manhã fria, há cinco anos, quando seu chefe sonhava com aquele lugar na Pedra Redonda. Muitas vezes, trabalhando
juntos, recordaram aquele momento. Existiria um local mais bonito do que este para a sede da Associação? Não, certamente que
não.
Fim de sábado. Quase inverno. Cecília caminha pela Rua Riachuelo
rumo a sua casa, com uma sacola de compras. O sol se põe atrás da
chaminé do Gasômetro. Ela apressa o passo. Daqui a pouco receberá
o grupo costumeiro para a roda de chimarrão e o jantar em família.
Ainda sente muita falta da irmã, que fora morar em São Borja. Mas
estarão com ela Martha, Júlio e Priscila, recém-casados, o sobrinho
Antônio Vargas e o seu querido Manoel.
Noite escura. No apartamento de Cecília, todos se refugiam na
cozinha, junto do fogão à lenha. Enquanto a sopa de legumes não
fica pronta, o mate corre a roda e todos conversam animadamente.
Todos, menos Martha, o que chama atenção de Manoel, que já gosta
dela como de uma filha.
– Por que estás preocupada, rapariga? Já marcaram a data do concurso?
– Não, senhor, não é isso. Foi um sonho estranho que eu tive.
Passei todo o dia com ele na minha cabeça.
Acostumados com as premonições da moça, todos ficaram em silêncio. Meio constrangida, Martha terminou de tomar o mate e só
falou depois de a bomba roncar no fundo da cuia.
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– Eu, que nunca vou no campo, sonhei que estava assistindo a
uma partida de futebol. Estádio lotado, torcedores aos gritos. E, de
repente...
– Pois, pois, o que aconteceu? Alguém fez um gol? – perguntou
Manoel, que bebericava um vinho do Porto, já que não tomava chimarrão.
Cecília acariciou-lhe carinhosamente a mão livre e sussurrou:
– Ela já vai dizer, querido. Um pouco de paciência.
Martha suspirou e retomou o relato:
– De repente, num canto do campo, vi uma imagem com um
manto azul. Acho que era uma santa. Mas... tive certeza que só eu a
via. Ninguém mais em toda aquela multidão.
Antônio, o mais incrédulo, sacudiu a cabeça.
– Uma aparição? No meio da torcida?
Júlio, mais crente nas visões da irmã, tenta raciocinar:
– Futebol, estádio lotado, manto azul. Tudo isso quando o Brasil
viaja para disputar a Copa do Mundo na Suécia...
Priscila procura entender o raciocínio do marido:
– Tu achas que a Martha previu o resultado da Copa? Será vencida
por uma seleção com camiseta azul?
– Talvez, mas a camiseta do Brasil é amarela. Se for por aí, vamos
perder de novo, talvez para a Itália, ou para a França.
Manoel esfregou as mãos com satisfação:
– Acho que a Marthinha sonhou, mas foi com o campeonato gaúcho. Aí, sim, tudo tem lógica. O Grêmio vai ser tricampeão e todo o
estádio vai se vestir de azul.
A interpretação de Manoel contraria os anseios dos colorados,
maioria na casa, provocando grande balbúrdia na cozinha. E o alarido abafa os estalos da pipoca que alguém inventou de comer antes
da sopa.
A verdade é que o futebol tornou-se o prato do dia em todas as
casas brasileiras. Até a APCEFER já criou o seu departamento esportivo e seleciona craques economiários em todo o Rio Grande do
Sul. O plano é montar um time forte para disputar o campeonato
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estadual dos bancários, onde despontam as equipes do Banco do
Brasil, do Banco Nacional do Comércio e do Banco do Rio Grande
do Sul.
A esperança de milhões de brasileiros que querem ver vingada a
derrota sofrida para o Uruguai na Copa de 1950, no Maracanã, faz
com que todos fiquem atentos ao lado dos aparelhos de rádio. O
Brasil, sob o comando do técnico Feola, enfrenta um grupo de adversários de respeito e os vai vencendo: Inglaterra, Rússia e Áustria.
Depois bate a França, até ali considerada a melhor equipe da competição.
Por fim, no domingo, 29 de junho de 1958, o Brasil entra em
campo com um time maravilhoso: Gilmar, Bellini e Newton Santos.
Djalma Santos, Zito e Orlando. Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e
Zagallo. Esses mestres do futebol que os ingleses inventaram e os brasileiros aperfeiçoaram batem a Suécia, dona da casa, pelo placard de
cinco a dois. Bellini, que as mulheres adoram e os homens dizem que
é um back tosco, ergue a taça Jules Rimet e todo o Brasil explode em
emoção:
A Taça do Mundo é nossa!
Com brasileiro
Não há quem possa!
Êh eta Esquadrão de Ouro,
É bom no samba,
É bom no couro!
O Presidente Juscelino Kubitscheck recepciona os jogadores no
Palácio do Catete e todos vibram com a Seleção Canarinho do Brasil.
Em especial os mineiros da cidadezinha de Três Corações, onde nasceu Pelé, um menino de dezessete anos que assombrou o mundo com
o seu talento.
Na verdade, no Brasil ninguém viu realmente o jogo final da Copa.
Todos ouviram pelo rádio e criaram cenas em sua imaginação. Assim,
quando Júlio saiu uma tarde da Caixa Econômica Federal e seguiu
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seu caminho pela Rua da Praia, ficou impressionado ao ver a capa
da edição extra da revista Veja na História, com muitos exemplares
expostos num quiosque:
SONHO AZUL! Uma seleção desacreditada revela o talento do brasileiro, supera os temidos europeus, faz a torcida sorrir e conquista nossa
Primeira Copa do Mundo. O pesadelo de 1950 terminou.
Sonho azul? Pensa Júlio, lembrando de Martha e do seu sonho.
Compra um exemplar da revista, lê a matéria da capa e apressa-se a
procurar a irmã que trabalha nas Lojas Renner. E mostra-lhe a parte
mais interessante do relato:
Como os suecos também jogam com uniforme amarelo, um sorteio
definiu qual dos dois times disputaria a finalíssima com o fardamento
principal. Os donos da casa venceram, cabendo ao Brasil escolher entre
o verde, o branco e o azul. O branco foi descartado imediatamente porque o Brasil perdera com ele a final de 1950. Então, Paulo Machado
de Carvalho, chefe da delegação, deixou de lado o verde da esperança e
escolheu...
– E escolheu o azul – disse Martha, tranquilamente.
... escolheu o azul, a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, a
padroeira do Brasil.
– Negra como o menino Pelé.
– Isso mesmo, Martha. Tu tens mesmo um dom extraordinário.
Martha suspirou e encolheu os ombros.
– O que não me impede de falhar nos meus próprios sonhos.
Quando será que vão abrir outro concurso da Caixa Federal?
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CAPÍTULO 4

Luta pela Legalidade no ano do centenário
Janeiro de 1961. Tarde de domingo. Muita gente de Porto Alegre
se desloca para as margens do Guaíba em busca de sol e ar livre. A
praia mais procurada da zona sul é Ipanema, mas o povo se espalha
dali até Belém Novo, numa extensão de mais de dez quilômetros. Já
Tristeza e Pedra Redonda, mais próximas do centro da cidade, têm
acesso restrito. Isso porque não possuem rua na orla, o que impede
o fluxo de pessoas e de viaturas. Muitas famílias atravessam o rio
em barcos de pequeno porte, principalmente o Guaporé e o Pedras
Brancas (apelidado carinhosamente de Pedrinhas), que as levam às
praias da Alegria e Florida. A barcaça da Segunda Guerra Mundial,
que levava milhares de passageiros da Vila Assunção até Guaíba e vice-versa, não trafega há mais de dois anos. Desde dezembro de 1958,
carros, ônibus e caminhões utilizam as pontes da Travessia Régis
Bittencourt, obra iniciada no governo de Getúlio Vargas e inaugurada por Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Aliás, para a alegria de Hamilton e sua professora de História, o
presidente cumprira sua maior promessa eleitoral, dentro da plataforma de realizar cinquenta anos de governo em cinco de mandato. No
dia 21 de abril de 1960, para estupefação do mundo, a nova capital
foi inaugurada no mesmo lugar sonhado por Dom Pedro II:
Deste planalto central, desta solidão que em breve se transformará
em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma
vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada, com uma fé
inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino.
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Uma frase histórica de Juscelino, um menino que nascera pobre lá
em Diamantina, interior de Minas Gerais, e que se transformara no
Presidente Bossa Nova, no dizer do cantor Juca Chaves, porque sabia
conviver com as virtudes e os defeitos do seu povo:
Bossa Nova mesmo é ser Presidente
Desta terra descoberta por Cabral
Para tanto basta ser tão simplesmente
Simpático, risonho, original
E assim, desfrutar a maravilha
De ser o Presidente do Brasil
Voar da Velhacap pra Brasília
Ver a Alvorada e voar de volta ao Rio
Mesmo assim, Juscelino Kubitschek não conseguira fazer seu sucessor. Jânio Quadros, à frente de uma coligação liderada pela UDN
– União Democrática Nacional, o partido de Carlos Lacerda, vencera as eleições com larga margem sobre seu principal adversário, o
Marechal Teixeira Lott, ex-Ministro da Guerra que garantira a posse
de Juscelino e a tranquilidade nos quartéis durante seus cinco anos
de mandato. Porém, houve um consolo para a classe trabalhadora:
João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro, fora reeleito VicePresidente porque a Constituição de 1946 previa a eleição para presidente e vice separadamente. Assim, no dia 31 daquele mês de janeiro, Jânio Quadros e João Goulart subiriam a rampa do Palácio do
Planalto para cumprir o mandato de 1961 a 1966.
Naquele domingo, na sede campestre da Pedra Redonda, tudo é
rebuliço, em contraste com a calma e o silêncio dos demais dias da
semana. Algazarra, brincadeiras, corre-corre de crianças, reencontro
de colegas, troca de abraços entre amigos e familiares.
Edmeo Lobo, o Presidente da APCEFER que substituíra Ibanez
Lisbôa em junho de 1960, iniciara com grande dinamismo sua gestão. Curiosamente, também fora articulista da primeira edição do
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jornal João de Barro, com um belo trabalho sobre Albert Schweitzer,
que assim começa:
A História da Humanidade apresenta, em determinados ciclos de sua
evolução, quando a sociedade entra em crise, mergulhada na confusão,
na guerra, no anseio de riquezas e conquistas materiais, algumas magníficas atitudes humanas isoladas. Na confusão e trevas surgem, então,
verdadeiras estrelas para iluminar novos caminhos para a Humanidade.
São simples seres humanos que, num desprendimento de seu próprio ego,
mergulham na lama suas mãos banhadas pelo bálsamo do amor, espalhando aos corações sofredores a confiança num mundo melhor.
O Dr. Albert Schweitzer é médico, músico e pastor protestante. Serve
como exemplo de altruísmo. Nasceu na Alsácia, em 1875. Estudou
Teologia e Filosofia na Universidade de Estrasburgo. A seguir fez o curso
de organista na igreja Notre Dame, de Paris. Com trinta anos, numa
decisão que o levaria, muitos anos depois, a conquistar o Prêmio Nobel
da Paz de 1953, resolveu estudar Medicina a fim de ser missionário na
África Equatorial Francesa, onde se encontra desde 1913. Lá construiu,
em Lambarene, região do curso inferior do Rio Ogoval, o Hospital da
Selva.
Em seu livro “Entre a Água e a Selva” relata os primeiros anos de suas
atividades missionárias, numa demonstração suprema de humano desprendimento na luta para levar aos negros esquecidos da África o auxílio
da ciência médica no combate às terríveis doenças tropicais que os atormentam. Lepra, doença do sono, impaludismo, eis alguns dos inimigos
com os quais combate o Dr. Albert Schweitzer.
O “Doutor da Selva” tem nariz aquilino, grandes bigodes grisalhos,
sobrancelhas cerradas, olhar penetrante, cabeleira em desordem. Usa calças remendadas e sapatões pesados. E não tem medo de lançar à face do
mundo hostil a sua grande mensagem de amor, bondade, fraternidade,
renúncia e humanismo!
Edmeo tem apenas trinta e três anos de idade, mas já é experiente,
porque trabalha desde os dezenove na Caixa Federal. Conhece muito
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bem os seus colegas e não perde de vista as finalidades essenciais da
APCEFER. Seu maior desejo é reeditar o João de Barro, que ficou
apenas naquela famosa edição inaugural de 1957. Tem investido em
melhoramentos na sede da Pedra Redonda, mas não deixa de sonhar
com outras sedes sociais, na praia e na serra. Nesse sentido, tem o
decisivo apoio de Hélio, que considera Tramandaí, por sua proximidade de Porto Alegre, a praia ideal para os futuros veraneios.
– Tu não achas, também, Camilinho?
– Sim, claro, para mim não tem praia melhor.
Nilo Alberto Feijó, filho do saudoso Camilo Américo Feijó, falecido em 1958, gosta que os colegas o chamem de Camilinho.
Tem orgulho do pai, principalmente porque, exercendo o cargo de
porteiro da matriz da Caixa Federal, foi lembrado por Paranaguá
de Andrade e Hélio Costa para participar da primeira diretoria da
Associação. Gosta também de recordar os primeiros tempos de sua
entrada na Caixa e, para isso, não falta um público atento para escutá-lo. Principalmente com um copo de cerveja na mão, à espera do
churrasco.
Foi em 1954, numa sexta-feira de Carnaval. A alegria toma conta
dos foliões e Nilo é um dos mais animados. Faz uma semana que saíra de casa, em Porto Alegre, para trabalhar em São Jerônimo. O pai
fora com ele até a Rodoviária, onde pegaria o ônibus. Conversavam
empolgados, e Camilo, sempre cuidadoso com o filho, ia dizendo
como deveria comportar-se nesta ou naquela situação. Já que estava
sendo admitido como servente, tinha um ano para estudar para o
concurso de contínuo.
De repente, o pai lhe diz:
– Nilo, parece que o ônibus está atrasado. Vamos ver o que aconteceu.
E foram. Mas o ônibus não estava atrasado; saíra no horário certinho. Eles é que se distraíram conversando.
– Bem, o jeito é pegar a barca na Assunção. Vamos procurar um
auto de praça.
Nilo ainda podia chegar a São Jerônimo para o turno da tarde.
E assim foi. Mesmo assustado por ter quase perdido o primeiro dia
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de trabalho, a empolgação é grande. Uma semana trabalhada, e já é
Carnaval!
Muita festa quando Nilo chega em casa, mas outra maior o espera.
Depois de beijar a mãe e contar sobre o novo emprego, sai ao encontro dos amigos. Serão quatro dias de folga. Afinal, só tem que voltar
para São Jerônimo na Quarta-Feira de Cinzas, ao meio-dia.
– E daí?
Daí que, na quarta-feira, o sol já vai alto quando Nilo acorda.
Olha o relógio e:
– Nossa!!! Já são dez horas! O expediente começa às doze e trinta
e eu ainda estou em Porto Alegre.
Nilo repete a sua cara assustada de sete anos atrás e todos caem na
risada. Ele ri também e prossegue.
O pior, é que nem ônibus tinha mais àquela hora. Arrumou-se às
pressas e foi para o porto ver se conseguia algum barco, qualquer um,
que o levasse pelo Rio Jacuí até São Jerônimo. Acabou conseguindo
lugar num que ia para Triunfo. Dali era só atravessar para a outra
margem. Tudo bem, chegaria um pouco atrasado, não passaria tanta
vergonha. Só que estava tão sonolento que dormiu o tempo todo e
só acordou em General Câmara.
– Foi quando te botaram pra rua da Caixa Federal?
– Acabaram me botando, mas não daquela vez.
Nilo não tem mais esperança de chegar somente um pouquinho
atrasado. Está com fome e sede, mas só tem dinheiro para comprar
uma Coca-Cola, que bebe quente, para piorar a sua desgraça.
Como a se vingar do passado, Nilo esvazia seu copo de cerveja
bem gelada. Mas todos estão atentos ao relato.
– E conseguiste chegar antes da noite?
Um pouco antes. Chegou à agência quando o expediente já terminara e o seu Bandeira, o gerente, aguardava-o furioso.
– Então, seu Nilo, isso são horas?
Ele ainda tentou falar que ficaria trabalhando, mesmo que todos
já tivessem ido embora. Não resolveu. Foi mandado para casa e ainda
teve o ponto cortado.
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– Acho que te saiu barato. Dois atrasos na primeira semana...
– Também acho. O jeito foi trabalhar duro, mesmo fora de hora.
Na condição de servente, Nilo se esmerava ao máximo, executando também tarefas que não eram obrigatórias. Como a maioria
dos clientes da filial eram moradores do interior de São Jerônimo e
municípios vizinhos, ele acompanhava o gerente em suas viagens de
carro, percorrendo péssimas estradas. Carregavam com eles todo o
material para abertura de contas, depósitos e retiradas de dinheiro
que levavam e traziam sem complicações.
– E o concurso?
– Segui estudando bastante, até que chegou o dia.
O exame médico foi feito na quinta-feira; no sábado seria a prova
escrita. Mas Nilo não conseguiu fazê-la. Quando chegou no local, foi
surpreendido pela informação de que rodara no exame médico por
ser magro demais para a sua altura.
– Será que não houve racismo nessa decisão?
– Não sei. Acho que não. Meu pai também era negro e sempre foi
tratado com muita dignidade na Caixa Federal.
A verdade é que o demitiram... Mas ele não desistiu. Conseguiu
trabalhar dois anos na Prefeitura de Porto Alegre, quando o prefeito era Leonel Brizola, o atual Governador do Rio Grande do Sul.
E voltou para a Caixa em 1959, agora como escriturário. Passou a
frequentar a sede social da Pedra Redonda todos os domingos e feriados, encantando os colegas com suas histórias, seu bom humor e
sua simpatia.
– Se a APCEFER não existisse, tinha que ser inventada outra assim, bem igualzinha, costumava dizer, com um largo sorriso.
Uma única coisa entristecia o pessoal da Associação naquele domingo de janeiro. Todos sabiam que, após a posse de Jânio Quadros, o
Presidente Paranaguá seria substituído. A decisão seria política, e mesmo tendo marcado época com sua gestão, não escaparia da vassoura.
Manhã de 25 de agosto de 1961. Nem o frio, nem a chuva impediram a realização da cerimônia do Dia do Soldado. Mas o teto do
palanque oficial, armado no Parque Farroupilha, era muito peque70
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no para proteger as autoridades do forte aguaceiro. Muito próximo
dali, Antônio Vargas reconheceu o Governador Leonel Brizola e o
Comandante do III Exército, General Machado Lopes, que acompanhavam, lado a lado, toda a movimentação. Antônio achou-os muito
sérios e preocupados. Nenhum sorriso, mesmo formal, entre eles.
Logo começaria o desfile dos regimentos de Porto Alegre e o juramento à bandeira pelos recrutas.
De repente, interrompeu-se a solenidade. Todos desceram do palanque, o povo desapareceu, a praça ficou vazia. Antônio retornou
apressado para sua caminhonete. Um enorme contingente de soldados passou por ele, todos completamente encharcados. Melhor assim, pensou o ex-pracinha. Encomenda entregue, é hora de voltar
para a colchoaria. Mas, duvido que tenham suspendido o desfile por
causa da chuva. Ou será que o soldado não é mais superior ao tempo?
À tarde, ao reiniciar suas tarefas, o estofador ligou o rádio e sintonizou na Guaíba. Para sua surpresa, em vez de música, o que escutou foi uma notícia perturbadora. O locutor anunciava que, em
Brasília, após as comemorações do Dia do Soldado, o Presidente
Jânio Quadros havia renunciado.
A notícia espalhou-se como um incêndio por todo o país. Ao sair
da Caixa, naquela sexta-feira, Júlio dirigiu-se para o apartamento
da mãe. Encontrou-a muito preocupada, rádio ligado, atenta ao
noticiário.
– Júlio César, o que poderá acontecer? Escutei que os ministros
militares não aceitam a posse do João Goulart. Não entendo mais
nada. Ele é o Vice-Presidente, não é? Um rapaz muito bom, conheci
ele desde pequeno, lá em São Borja.
– É o que estão dizendo na rua. Estão querendo dar um golpe e
impedir a posse dele. E o pior é que o Jango nem está no Brasil.
– Onde é que ele anda, pelo amor de Deus?
– Na China. Chefiando uma missão comercial.
– Minha Nossa Senhora! Isso é do outro lado do mundo. A minha
mãe dizia que, cavando um buraco no chão, a gente acabaria chegando na China.
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Os dias transcorrem tensos, com notícias e boatos de todos os lados. Até que a realidade se impõe em 28 de agosto, Dia do Bancário,
quando o Governador Leonel Brizola transmite pela Rádio Guaíba
uma mensagem destinada a sacudir os brios democráticos do povo
brasileiro:
Peço a vossa atenção para as comunicações que vou fazer. Muita atenção. Atenção, povo de Porto Alegre! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção,
Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes, atenção para
estas minhas palavras!
Em primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre.
Fechem todas as escolas. Se alguma estiver aberta, fechem e mandem as
crianças para junto de seus pais. Tudo em ordem. Tudo em calma. Tudo
com serenidade e frieza. Mas mandem as crianças para casa.
Quanto ao trabalho, é uma iniciativa que cada um deve tomar, de
acordo com o que julgar conveniente. Quanto às repartições públicas estaduais, nada há de anormal. Os funcionários devem comparecer como
habitualmente, muito embora o Estado tolerará qualquer falta que, porventura, se verificar no dia de hoje.
Nesta minha alocução, tenho os fatos mais graves a revelar. O Palácio
Piratini, meus patrícios, está aqui transformado em uma cidadela, que
há de ser heroica, uma cidadela da liberdade, dos direitos humanos, uma
cidadela da civilização, da ordem jurídica, uma cidadela contra a violência, contra o absolutismo, contra os atos dos prepotentes. No Palácio
Piratini, além da minha família e de alguns servidores civis e militares
do meu gabinete, há um número bastante apreciável, mas apenas daqueles que nós julgamos indispensáveis ao funcionamento dos serviços
da sede do Governo. Mas todos os que aqui se encontram estão de livre e
espontânea vontade, como também grande número de amigos que aqui
passou a noite conosco e retirou-se, hoje, por nossa imposição.
Aqui se encontram os contingentes que julgamos necessários da gloriosa
Brigada Militar, o Regimento Bento Gonçalves e outras forças. Reunimos
aqui o armamento de que dispúnhamos. Não é muito, mas também
não é pouco para aqui ficarmos preocupados frente aos acontecimentos.
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Queria que os meus patrícios do Rio Grande e toda a população de Porto
Alegre, todos os meus conterrâneos do Brasil, todos os soldados da minha
terra querida pudessem ver com seus olhos o espetáculo que se oferece.
Aqui nos encontramos e falamos por esta estação de rádio, que foi
requisitada para o serviço de comunicação, a fim de manter a população informada e, com isso, auxiliar a paz e a manutenção da ordem.
Falamos aqui do serviço de imprensa. Estamos rodeados por jornalistas, que teimam, também, em não se retirar, pedindo armas e elementos
necessários para que cada um tenha oportunidade de ser também um
voluntário, em defesa da legalidade.
Esta é a situação! Fatos os mais sérios quero levar ao conhecimento dos
meus patrícios de todo o País, da América Latina e de todo o mundo.
Primeiro: ao me sentar aqui, vindo diretamente da residência, onde me
encontrava com minha família, acabava de receber a comunicação de
que o ilustre General Machado Lopes, soldado do qual tenho a melhor
impressão, me solicitou audiência para um entendimento. Já transmiti,
aqui mesmo, antes de iniciar minha palestra, que logo a seguir receberei
Sua Excelência com muito prazer, porque a discussão e o exame dos problemas é o meio que os homens civilizados utilizam para solucionar as
crises. Mas pode ser que essa palestra não signifique uma simples visita de
amigo. Que essa palestra não seja uma aliança entre o poder militar e o
poder civil, para a defesa da ordem constitucional, do direito e da paz,
como se impõe neste momento, como defesa do povo, dos que trabalham e
dos que produzem, dos estudantes e dos professores, dos juízes e dos agricultores, da família.
Todos, até as nossas crianças, desejam que o poder militar e o poder
civil se identifiquem nesta hora para vivermos na legalidade. Pode significar, também, uma comunicação ao Governo do Estado da nossa deposição. Quero vos dizer que será possível que eu não tenha oportunidade
de falar-vos mais, que eu nem deste serviço possa me dirigir mais, comunicando esclarecimentos à população. Porque é natural que, se ocorrer
a eventualidade do ultimato, ocorrerão, também, consequências muito
sérias. Porque nós não nos submeteremos a nenhum golpe, a nenhuma
resolução arbitrária. Não pretendemos nos submeter. Que nos esmaguem!
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Que nos destruam! Que nos chacinem, neste Palácio! Chacinado estará o
Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade de seu povo.
Esta rádio será silenciada tanto aqui como nos transmissores. O certo,
porém, é que não será silenciada sem balas. Tanto aqui como nos transmissores estamos guardados por fortes contingentes da Brigada Militar.
Assim, meus amigos, meus conterrâneos e patrícios ficarão sabendo
por que esta rádio silenciou. Foi porque ela foi atingida pela destruição
e porque isso ocorreu contra a nossa vontade. E quero vos dizer por que
penso que chegamos a viver horas decisivas.
Muita atenção, meus conterrâneos, para esta comunicação. Ontem
à noite o Sr. Ministro da Guerra, Marechal Odílio Denys, soldado no
fim de sua carreira, com mais de 70 anos de idade, e que está adotando decisões das mais graves, as mais desatinadas, declarou através do
“Repórter Esso” que não concorda com a posse do Sr. João Goulart, que
não concorda que o Presidente constitucional do Brasil exerça suas funções legais! Porque, diz ele, numa argumentação inaceitável, isso significa
uma opção entre comunismo ou não. Isso é pueril, meus conterrâneos.
Isso é pueril, meus patrícios! Não nos encontramos nesse dilema. Que vão
essas ou aquelas doutrinas para onde quiserem. Não nos encontramos
entre uma submissão à União Soviética ou aos Estados Unidos. Tenho
uma posição inequívoca sobre isto. Mas tenho aquilo que falta a muitos
anticomunistas exaltados deste País, que é a coragem de dizer que os
Estados Unidos da América, protegendo seus monopólios e trustes, vão
espoliando e explorando esta Nação sofrida e miserabilizada. Penso com
independência. Não penso ao lado dos russos ou dos americanos. Penso
pelo Brasil e pela República. Queremos um Brasil forte e independente.
Não um Brasil escravo dos militaristas e dos trustes e monopólios norte-americanos. Nada temos com os russos. Mas nada temos também com os
americanos, que espoliam e mantêm nossa pátria na pobreza, no analfabetismo e na miséria.
Esses que muito elogiam a estratégia norte-americana querem submeter nosso povo a esse processo de esmagamento. Mas isso foi dito pelo
Ministro da Guerra. Isso quer dizer que Sua Excelência tomará todas as
medidas contra o Rio Grande. Estou informado de que todos os aeropor74
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tos do Brasil, onde pousam aviões internacionais de grande porte, estão
guarnecidos e com ordem de prender o Sr. João Goulart no momento da
descida. Há pouco falei, pelo telefone, com o Sr. João Goulart em Paris,
e disse a ele que todas as nossas palestras de ontem foram censuradas.
Tenho provas. Censuradas nos seus efeitos, mas a rigor. A companhia
norte-americana dos telefones deve ter gravado e transmitido os termos
de nossas conversas para essas forças de segurança. Hoje eu disse ao Sr.
João Goulart: Decide de acordo com o que julgares conveniente. Ou deves voar, como eu aconselho, para Brasília, ou para um ponto qualquer
da América Latina. A decisão é tua! Deves vir diretamente a Brasília,
correr o risco e pagar para ver. Vem. Toma um dos teus filhos nos braços.
Desce sem revólver na cintura, como um homem civilizado. Vem para
um País culto e politizado como é o Brasil e não como se viesse para
uma republiqueta, onde dominam os caudilhos, as oligarquias que se
consideram todo-poderosas. Voa para o Uruguai, então, essa cidadela da
liberdade, aqui pertinho de nós, e aqui traça os teus planos, como julgares
conveniente.
Vejam, meus conterrâneos, se não é loucura a decisão do Ministro da
Guerra. Vejam, soldados do Brasil, soldados do III Exército! Comandante,
General Machado Lopes! Oficiais, sargentos e praças do III Exército, guardiães da ordem da nossa Pátria. Vejam se não é loucura. Esse homem está
doente! Esse homem está sofrendo de arteriosclerose ou outra coisa. A atitude
do Marechal Odilio Denys é uma atitude contra o sentimento da Nação.
Contra os estudantes e intelectuais, contra o povo, contra os trabalhadores,
contra os professores, juízes, contra a Igreja. Ainda há pouco, conversando
com S. Ex.a Rev.ma Arcebispo D. Vicente Scherer, recebi a comunicação de
que todos os cardeais do Brasil haviam decidido lançar proclamação pela
paz, pela ordem legal, pela posse a quem constitucionalmente cabe governar o Brasil, pelo voto legítimo de seu povo. Essa proclamação está em curso
pelo País. As Igrejas protestantes, todas as seitas religiosas clamam por paz,
pela ordem legal. Não é a ordem do cemitério ou a ordem dos bandidos.
Queremos ordem civilizada, ordem jurídica, a ordem do respeito humano.
É isso. Vejam se não é desatino. Vejam se não é loucura o que vão fazer.
Podem nos esmagar, num dado momento. Jogarão o País no caos. Ninguém
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os respeitará. Ninguém terá confiança nessa autoridade que será imposta,
delegada de uma ditadura. Ninguém impedirá que este País, por todos os
seus meios, se levante lutando pelo poder. Nas cidades do interior surgirão
as guerrilhas para defesa da honra e da dignidade, contra o que um louco
e desatinado está querendo impor à família brasileira. Mas confio, ainda, que um homem como o General Machado Lopes, que é soldado, um
homem que vive de seus deveres, como centenas, milhares de oficiais do
Exército, como esta sargentada humilde, sabe que isso é uma loucura e um
desatino e que cumpre salvar nossa Pátria. Tenho motivos para vos falar
desta forma, vivendo a emoção deste momento, que talvez seja, para mim,
a última oportunidade de me dirigir aos meus conterrâneos. Não aceitarei
qualquer imposição.
Desde ontem organizamos um serviço de captação de notícias por todo
o território nacional. É uma rede de radioamadores, num serviço organizado. Passamos a captar, aqui, as mensagens trocadas, mesmo em código
e por teletipos, entre o III Exército e o Ministério da Guerra. As mais
graves revelações quero vos transmitir. Ontem, por exemplo – vou ler
rapidamente, porque talvez isso provoque a destruição desta rádio –, o
Ministro da Guerra considerava que a preservação da ordem “só interessa
ao Governador Brizola”. Então, o Exército é agente da desordem, soldados do Brasil?! E outra prova da loucura! Diz o texto: “É necessário a firmeza do III Exército para que não cresça a força do inimigo potencial”.
Eu sou inimigo, meus conterrâneos?! Estou sendo considerado inimigo,
meus patrícios, quando só o que queremos é ordem e paz. Assim como esta,
uma série de outras rádios foi captada até no Estado do Paraná, e aqui
as recebemos por telefone, de toda a parte. Mais de cem pessoas telefonaram e confirmaram. Vejam o que diz o General Orlando Geisel, de ordem
do Marechal Odílio Denys, ao III Exército: “Deve o Comandante do III
Exército impedir a ação que vem desenvolvendo o Governador Brizola”;
“deve promover o deslocamento de tropas e outras medidas que tratam de
restituir o respeito ao Exército”; “o III Exército deve agir com a máxima
urgência e presteza”; “faça convergir contra Porto Alegre toda a tropa do
Rio Grande do Sul que julgar conveniente”; “a Aeronáutica deve realizar
o bombardeio, se for necessário”; “está a caminho do Rio Grande uma
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força-tarefa da Marinha de Guerra”, e “mande dizer qual o reforço de
que precisa”. Diz mais o General Geisel: “Insisto que a gravidade da situação nacional decorre, ainda, da situação do Rio Grande do Sul, por
não terem, ainda, sido cumpridas as ordens enviadas para coibir a ação do
Governador Brizola”.
Era isto, meus conterrâneos. Estamos aqui prestes a sofrer a destruição.
Devem convergir sobre nós forças militares para nos destruir, segundo
determinação do Ministro da Guerra. Mas tenho confiança no cumprimento do dever dos soldados, oficiais e sargentos, especialmente do
General Machado Lopes, que, esperamos, não decepcionará a opinião
gaúcha. Assuma, aqui, o papel histórico que lhe cabe. Imponha ordem
neste País. Não se intimide ante os atos de banditismo e vandalismo,
ante esse crime contra a população civil, contra as autoridades. É uma
loucura. Povo de Porto Alegre, meus amigos do Rio Grande do Sul! Não
desejo sacrificar ninguém, mas venham para a frente deste Palácio, numa
demonstração de protesto contra essa loucura e esse desatino. Venham, e
se eles quiserem cometer essa chacina, retirem-se, mas eu não me retirarei e aqui ficarei até o fim. Poderei ser esmagado. Poderei ser destruído.
Poderei ser morto. Eu, a minha esposa e muitos amigos civis e militares
do Rio Grande do Sul. Não importa. Ficará o nosso protesto, lavando
a honra desta Nação. Aqui resistiremos até o fim. A morte é melhor do
que vida sem honra, sem dignidade e sem glória. Aqui ficaremos até o
fim. Podem atirar. Que decolem os jatos! Que atirem os armamentos que
tiverem comprado à custa da fome e do sacrifício do povo! Joguem essas
armas contra este povo. Já fomos dominados pelos trustes e monopólios
norte-americanos. Estaremos aqui para morrer, se necessário. Um dia.
nossos filhos e irmãos farão a independência do nosso povo! Um abraço,
meu povo querido! Se não puder falar mais, será porque não me foi possível! Todos sabem o que estou fazendo! Adeus, meu Rio Grande querido!
Pode ser este, realmente, o nosso adeus! Mas aqui estaremos para cumprir
o nosso dever.
Ainda arrepiado pelas notícias que ouvira, Antônio vê passar, quase correndo pelo meio da rua, um grupo de homens e mulheres porA Casa do João-de-Barro
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tando cartazes. Ele suspende o conserto de uma poltrona e retira da
gaveta um revólver calibre 45. Verifica as balas do tambor e coloca
mais algumas no bolso do casaco. Os maxilares do seu rosto parecem
de ferro. Fecha sua loja, quase sem se dar conta. Em passo decidido,
dirige-se para o Palácio Piratini.
Conclamada por Brizola a reagir, a defender a posse de Jango,
a população gaúcha sai às ruas num entusiasmo contagiante. Logo
começam a surgir manifestos das mais diferentes lideranças, colhidos
pelos jornalistas, que, a exemplo dos bancários, aderiram em massa
à causa da Legalidade. Entre eles, um dos mais significativos é o do
escritor Erico Verissimo:
Aos meus amigos e leitores de todo o Brasil: de Porto Alegre, onde vivo
e trabalho; de Porto Alegre, de onde vos mando meus livros, nos quais
sempre deixei bem claro meus desejos de justiça social e de respeito aos
direitos humanos, eu vos dirijo um apelo e vos dou conhecimento de um
protesto. O apelo aqui está. Ficai ao lado da legalidade nesta hora dramática da vida nacional, exigindo que seja cumprida a Constituição. O
protesto eu o lanço na face daqueles que, por meio de um golpe de Estado
ridículo e ao mesmo tempo sinistro, tentam interromper o processo democrático, ameaçando atirar o país numa guerra civil.
No pavilhão de exposições, apelidado de Mata-Borrão, na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Andrade Neves, está
instalado o Comitê Central da Resistência Democrática. Ao lado de
Antônio Vargas, Júlio ali se alista com Priscila e Martha. Logo depois, Cecília e Manoel seguem seus passos. O português, que fora
obrigado a deixar o seu país, ainda jovem, por não aceitar a ditadura de Salazar, desce até aos porões do Piratini onde está instalada a
Rádio da Legalidade. Apoiado pelo jornalista Índio Vargas, junta seu
sotaque lusitano à palavra de muitos outros populares que defendem
a democracia.
Martha entra como um pé de vento no apartamento da Rua
Riachuelo.
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– Queres saber da última, mãe? O General Machado Lopes acaba
de se rebelar contra os ministros militares e de declarar seu apoio
à Legalidade. Eu estava na frente do palácio e vi tudo. Ele chegou
numa sacada e apertou a mão do Brizola debaixo da maior ovação.
Um homem sério, mãe, o Antônio estava do meu lado e me disse que
ele lutou na FEB contra os nazistas.
Martha fala de um só fôlego, enquanto tira o casaco e larga a bolsa
sobre o sofá. Naquela tarde, ela presenciara um momento histórico
para todo o Brasil. E com ela, cerca de cinquenta mil pessoas que
lotavam a Praça da Matriz.
– E o Jango que não chega, minha filha, teima em reclamar Cecília.
Martha muda a expressão de sua fisionomia, até ali radiante.
Por alguns momentos, vê novamente a mesma multidão diante do
Palácio Piratini, mas agora, sozinho na sacada, vestindo um terno
azul amarrotado, está o Presidente João Goulart. Por que Brizola e
Machado Lopes não estão ao lado dele? Por que ele não fala? Por que
o povo começa a vaiá-lo?
A imagem se desvanece e Martha baixa a cabeça. Perdera todo o
entusiasmo e não quer que a mãe saiba de seus pressentimentos.
Realmente, o retorno de João Goulart está fadado a frustrar o povo
gaúcho. Na última escala, em Montevidéu, o mineiro Tancredo Neves,
Ex-Ministro da Justiça de Getúlio Vargas, foi ao seu encontro. E convenceu-o a aceitar o regime parlamentarista, que seria votado às pressas pelo
Congresso Nacional. Tudo para evitar um derramamento de sangue no
país.
Os ipês, ignorando a melancolia daqueles primeiros dias de setembro de 1961, pintam de amarelo e roxo as avenidas e praças de
Porto Alegre. Aproveitando o feriado de 7 de Setembro, Antônio
caminha vagarosamente pelo Parque Farroupilha. Por companhia, só
os pensamentos. E o revólver, que continua em sua cintura, debaixo
do casaco, embora saiba que não vai usá-lo.
– Olha a Última Hora! Olha a Última Hora!
Antônio parece despertar com os gritos do jornaleiro. Com uma
ponta de esperança, compra um jornal. Acomoda-se num banco,
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não longe do Monumento ao Expedicionário, e começa a ler as
manchetes:
“PLANO DE SUBVERSÃO (QUE NÃO HOUVE) FEZ
MINISTROS MILITARES COMBATEREM A POSSE DE
JANGO. GABINETE PRONTO ATÉ ÀS 15 HORAS DE HOJE.”
Está tão imerso em suas frustrações, que não percebe que a leitura
é compartilhada. Quando se dá conta, vê que se trata de uma jovem
uniformizada. Certamente uma normalista do Instituto de Educação
que está voltando da solenidade cívica.
– Bom dia.
– Bom dia, senhor, ela responde, um pouco constrangida. Me desculpe, estava dando uma espiadinha no seu jornal.
– Nada a desculpar. Pena que são más notícias.
– Más notícias? Mas o Jango não tomou posse hoje? Não era isso
que a gente queria?
– Sim, mas com muito menos poderes. Quem vai governar mesmo é o Primeiro-Ministro.
– E quem será ele?
– Tancredo Neves. Ele que vai chefiar esse gabinete, como informa
o jornal.
– Foi por isso, então, que o Presidente João Goulart não falou
diante do palácio? Eu estava lá com as minhas colegas. Até chorei
quando o povo o vaiou.
– O Presidente não quis que morresse ninguém por sua causa.
Agora vai ser apenas o Chefe de Estado, como a Rainha da Inglaterra...
Veja o que o Brizola pensa disso tudo:
Considero o regime parlamentarista, dadas as circunstâncias em que
foi adotado, como uma espécie de golpe decidido em menos de 24 horas a toque de caixa, sem conhecimento do povo. Reconduzirá ao poder
círculos da política que o povo brasileiro afastara nas últimas eleições.
Entendo que, se não for feita a consulta popular através de um plebiscito,
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o novo governo não possuirá o necessário apoio do povo, apoio que qualquer governo necessita.
– Concordo com o Governador, diz Antônio ao final da leitura,
sem perceber que só o vento ouvira aquelas palavras.
A jovem estudante de saia plissada azul-marinho e blusa listrada
de vermelho e branco desaparecera. No vazio do seu lugar no banco,
apenas um pedaço de papel amassado com um nome bem legível:
Olenca. Seria o dela?
Novembro de 1961. Ao fim do expediente, Hélio atravessa a Praça
da Alfândega em direção ao Mercado Público. Na Sete de Setembro,
ao passar por uma banca de revistas, resolve comprar um exemplar
do Jornal do Brasil. Nele deverá encontrar notícias sobre o centenário da Caixa Econômica Federal. Realmente, embora criada pelo
Imperador Dom Pedro II em 12 de janeiro de 1861, a primeira agência só fora aberta ao público dez meses depois, exatamente no dia 4
de novembro.
O encontro com os companheiros da APCEFER está marcado para o Restaurante Treviso. Embora afastado da presidência da
Associação desde 1958, quando Ibanez o substituíra, Hélio segue
colaborando com a nova Diretoria. Edmeo, o atual presidente,
não dispensa sua participação em todas as decisões importantes. E
aquele é um momento político que terá repercussões na condução
da entidade.
Chegando ao Treviso antes dos amigos, Hélio aproveita para ler
mais alguns trechos do Jornal do Brasil, em sua página 5:
CAIXA ECONÔMICA FAZ 100 ANOS E VAI HOMENAGEAR
A TETRANETA DO PRIMEIRO CLIENTE.
A menina Terezinha Gasola Pessoa de Barros, tetraneta (descoberta
pelo Jornal do Brasil) do primeiro depositante da Caixa Econômica, Sr.
Antônio Álvares Coruja, que abriu uma caderneta com dez mil réis, em
1861, vai ser homenageada durante as solenidades comemorativas do
centenário da Caixa, que transcorre hoje.
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Terezinha, que tem cinco meses de idade, é filha do Capitão do
Exército Edwy dos Santos Barros e da Sra. Evian Gasola Pessoa Barros.
O Presidente da Caixa Econômica já entregou ao pai da menina uma
caderneta popular, com o depósito de 50 mil cruzeiros, que só poderá ser
movimentada quando Terezinha atingir a idade escolar.
Hélio interrompe a leitura para abraçar Edmeo e Júlio Bohrer.
– Tudo bem? Escolhi este lugar no canto porque é mais sossegado.
Podemos conversar melhor. O que acham?
– Está ótimo. O que tem aí no jornal? Já falam no novo Presidente
da Caixa para o Rio Grande do Sul?
– Este é um jornal do Rio. Comprei por causa do centenário da
Caixa. Tem alguns dados interessantes. Estão homenageando a tetraneta do Comendador Coruja, o primeiro depositante, há cem anos.
Bohrer espreguiça-se e pergunta;
– Quem era esse? Algum milionário?
– Nada disso. Foi um grande educador e também político. Esteve
até preso por apoiar a Revolução Farroupilha. Em 1840, aos 34 anos
de idade, fundou o Liceu Minerva, no Rio de Janeiro. Foi professor
de prestígio na Corte. Era maçom e ficou conhecido por uma gramática portuguesa muito recomendada nas escolas.
– Como eu me chamo Lobo, disse Edmeo, nada demais que ele se
chame Coruja. Mas que é um nome raro, isso é.
– O nome dele era Antônio Álvares Pereira. Dizem que coruja foi um apelido dado por amigos que o viam andar pela Rua da
Assembleia, altas horas da noite, repassando as leituras do dia. O
apelido pegou e ele acabou agregando-o ao nome.
Nesse momento, chega Ibanez, e o assunto toma outro rumo.
– Tenho uma grande notícia para dar a vocês. Muito boa para a
APCEFER.
– Senta aí. Conta logo o que é.
– O Honório Severo vai cair. E o novo Presidente da Caixa vai ser,
como o Paranaguá, um homem da confiança do Jango e do Brizola.
– Chega de mistério; diz logo o nome dele.
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– Primeiro, vamos tratar de coisas sérias.
Ibanez ergue o braço e chama o garçom:
– Por favor, uma rodada de chope para mim e os meus amigos.
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CAPÍTULO 5

Vitória no futebol, derrota na política
Ao tomar posse como Presidente da Caixa Econômica Federal do
Rio Grande do Sul, em dezembro de 1961, Rafael Peres Borges traçara dois grandes objetivos. O primeiro, incrementar o volume dos
depósitos populares, recolocando a instituição em posição de destaque frente aos demais bancos. O segundo, expandir a rede de filiais e
agências espalhadas pelo Estado, duplicando as quarenta e sete, então
existentes, até alcançar a meta de cem unidades no curto espaço de
dois anos.
E o presidente sonhou...
Imaginou que uma boa maneira de difundir o nome da Caixa
Federal, de torná-la próxima da população gaúcha, era valer-se do futebol. Como Presidente do Esporte Clube Cruzeiro, sabia muito bem
disso. Quando o Cruzeiro excursionara pela Europa, obtendo grandes
vitórias, todos os jornais do país e muitos do exterior falaram dele. O
futebol está na alma do povo. Que outro canal de comunicação terá
mais sucesso que este? Precisamos formar uma boa equipe. A melhor
de todas.
Tão logo Félix Kessler Coelho de Souza assumiu a presidência da
APCEFER, em junho de 1962, Peres Borges falou-lhe ao telefone:
– Meu caro Félix, tenho grandes planos para o setor de esportes
da Associação. Quero montar um grande time de futebol na Caixa.
Contratar os melhores jogadores. Ano que vem, vamos participar
do campeonato bancário e tentar nosso primeiro título. Preciso de
vocês.
– Uma ótima ideia para unir ainda mais os associados. Pode contar conosco. O Alberto Danezi é o atual diretor do Departamento
Esportivo. Já posso adiantar-lhe dois nomes para ajudar-nos nessa
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tarefa. Um é o Waldemar Machado para técnico. O outro é o nosso
massagista, o Sarará. Também podemos fornecer o fardamento da
equipe.
– Muito bem. Concordo com tudo.
– Uma pergunta, presidente. Como pretende realizar o deslocamento do time nos dias de jogos?
– Não te preocupes, Félix. Vamos utilizar um ônibus. Até já imaginei botar o slogan da Caixa na parte externa: Mão que economiza,
é mão que não pede.
– Brilhante ideia. Melhor propaganda, impossível.
Tudo acertado, Rafael saiu à procura de atletas. Seu entusiasmo pela
estratégia de utilizar o futebol para aproximar a Caixa Econômica do
povo parecia-lhe ainda mais acertada quando o Brasil venceu a Copa
do Mundo disputada no Chile. Depois da lesão de Pelé, Garrincha
levara a equipe Canarinho ao bicampeonato.
Em um dia daqueles, caminhando despreocupadamente pela
Rua da Praia, o jovem Luiz Luz, zagueiro do Esporte Clube Novo
Hamburgo, encontra-se com o amigo Osquinha, que lhe diz:
– Que bom te encontrar, Luiz. Vi teu nome na lista do doutor
Peres Borges, o presidente da Caixa. Ele anda à cata de bons jogadores. Quer formar um grande time de futebol. Quem sabe tu vais até
lá e conversas com ele. Eu já fui contratado.
Despedindo-se do companheiro, curiosidade aguçada, Luiz apressou o passo em direção à Praça da Alfândega. Na sede da Caixa, foi
recebido pelo próprio presidente.
– Muito prazer, meu rapaz. Sei que tu és um ótimo zagueiro. Tens
boa estatura, sabes cabecear e defender muito bem. Gostarias de pertencer ao nosso grupo?
– Mas, doutor Rafael, disse Luiz Luz, incrédulo, meio gaguejando. Sou jogador profissional lá do Novo Hamburgo. Antes de assinar
contrato aqui, preciso conversar com os dirigentes, pedir demissão,
acertar as contas.
– Não vais te arrepender. Estamos montando uma equipe que vai
fazer história.
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Foi assim que, em fevereiro de 1963, aos vinte e seis anos de idade,
cursando o último ano da Faculdade de Educação Física, Luiz Luz
ingressou na Caixa Federal para fazer parte de seu memorável time
de futebol.
Tal como ele e Osquinha, vários outros jogadores foram contratados pelo presidente: Nena, Mossoró, Poletto, Tonico, Balzaretti,
Jarico e o goleiro Cestari.
Março de 1963, domingo. A bordo do ônibus da Caixa, a caminho do estádio, todos os atletas estão fardados com calções brancos,
camisetas listradas de vermelho e branco, meias vermelhas. E o técnico Waldemar Machado os incentiva à vitória:
– Pessoal, hoje é um dia muito importante. Vocês sabem que o
Torneio Início do Campeonato Bancário é desgastante, uma verdadeira maratona. A primeira partida é agora pela manhã, a última, só
de tardezinha. Mas estamos bem preparados. Vamos à luta. Vamos
vencer.
Acompanhando a delegação, além dos presidentes da Caixa e da
APCEFER, estão no ônibus o Diretor de Futebol, Alberto Danezi, a
madrinha, Dalva Vieira, o massagista, Sarará, e o máximo que coube
de torcedores.
Foi um ano de grandes vitórias. Começando com a conquista do
Torneio Início, o time da APCEFER não perdeu nenhuma partida.
A torcida foi um caso à parte. Presente em todos os jogos, sempre
entusiasmada e barulhenta, soube estimular os jogadores contra seus
maiores adversários. Que eram muitos: Agrimer, Caixa Estadual,
BERGS, Mercapaulo, Bamércio.
Muitos torcedores, de ambos os lados, no Estádio do Cruzeiro,
chamado de Colina Melancólica por ter sido construído junto ao
cemitério São Miguel e Almas. Os colegas da Caixa, aglomerados
junto ao alambrado, arriscam palpites no placar, nem todos muito
otimistas. A equipe do Banco do Comércio chegou também à final
com méritos.
Ben-Hur Godolphin e Clemente Burgos são os únicos a falar de
outra coisa:
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– Mais dois meses e vamos fazer a festa da cumieira.
– Acho que vai demorar mais um pouco.
– Que nada! As obras vão de vento em popa.
– Mas agora é que vem a parte mais complexa. Os acabamentos,
as instalações elétricas e hidrossanitárias.
Nervoso, ao lado deles, Félix ouve a conversa e não acredita.
– Do que é que vocês estão falando?
– Ué? Da nossa Colônia de Férias, em Tramandaí.
– Vocês estão birutas? Vamos concentrar nossas energias é aqui mesmo, neste jogo. Primeiro a festa do futebol, depois a da cumieira...
Hélio Costa e os filhos Hamilton e Roberto chegam com Júlio e
Priscila. O casal caminha com cuidado, evitando encontrões. Félix
olha para a barriga da jovem e sorri:
– Esse aí é o nosso mais novo torcedor, e vai nos dar sorte. Para
quando é o nascimento?
Júlio sacode a cabeça, lembrando a frase da sua mãe, ainda naquela manhã: Que loucura, Júlio César, esta criança vai nascer de um momento para outro. Priscila fizera um longo tratamento para conseguir
engravidar. Agora, faltando pouco para o nenê nascer, ela quisera assistir à final do campeonato. Por isso, é ela quem responde a pergunta
do presidente da APCEFER:
– Para antes do Natal.
– Puxa! Então é bom vocês não ficarem nesta montoeira de gente.
É melhor subirem devagarzinho até o alto da arquibancada. Lá tem
sombra e é mais arejado.
Hélio é o primeiro a concordar.
– Tens razão, Félix. Nós vamos com eles. Quero filmar tudo e lá
de cima vai ser muito melhor.
Afasta-se um pouco e mira a Super 8 no grupo de amigos, detendo-se mais em Priscila, que ri, muito feliz.
O grito de Campeão está prestes a ser libertado. O Onze da Caixa
é mesmo imbatível.
– Tu estás te sentindo bem, Priscila?
– Sim, querido. E o nenê não se mexeu nenhuma vez.
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– Eu estava pensando na promessa que tu fizeste para o nosso time
ganhar.
– E vou cumprir a promessa. O nosso filho terá o nome do melhor
jogador em campo.
– Pois então vai ser Luiz Luz. O nosso back tomou conta da área
melhor que um xerife...
– Por mim não tem problema, é um nome lindo.
– E se for menina? Luiza Luz não soa direito.
– Se for menina? Botaremos o nome de Clara. Tem tudo a ver.
Alguns dias depois, em sua terceira edição anual, datada de
dezembro de 1963, o jornal João de Barro publicou a seguinte
matéria:
CAMPEONATO BANCÁRIO. CAIXA: CAMPEÃO INVICTO
Com a mais plena satisfação pode hoje o Departamento Esportivo da
APCEFER dizer e proclamar: dever cumprido. O título máximo da temporada está em casa. Tem nova moradia a Taça do Campeonato Bancário.
Pela primeira vez nossa Caixa Econômica inscreve seu nome entre os ganhadores do cobiçado troféu. E com justo orgulho, com entusiasmo muito
grande, nossa torcida soube receber o título de Campeões Bancários da
Temporada de 1963.
Uma foto registrou para a posteridade a realização do sonho de
Rafael Peres Borges. Aquela tradicional, com a faixa de campeões.
Lá estão os responsáveis pela grande conquista: De pé, Chiquinho,
Danezi, Nena, Mossoró, Poleto, Alberto Farias, Félix Coelho de
Souza, Dalva (a madrinha do time), Rafael Peres Borges, Waldemar
Machado, Léo, Vanzetto, Tonico, Salerno, Nilo Feijó, Cestari. E
na frente, agachados, Luiz Luz, Raymundo, Balzaretti, Saladuro,
Osquinha, Jarico, Almada, Becker e Sarará, o massagista.
Três meses depois, numa tarde quente e nublada de março de
1964, Júlio sai da Caixa e vai direto para a casa de sua mãe. Caminha
preocupado pela Rua Riachuelo, pensando nas notícias que lera no
jornal e que não lhe saem da cabeça.
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Na Câmara de Deputados, em Brasília, Herbert Levy (UDN-SP) endossa as palavras do Governador Ildo Meneghetti, do Rio Grande do Sul.
Ele defende a instalação de uma CPI para investigar o próprio Presidente
João Goulart e acusa o Governo Federal de pressionar os deputados para
que não seja realizada essa investigação. Levy e Bilac Pinto (Presidente
da UDN) dizem que o Brasil está sendo vítima de uma trama revolucionária para instalar o comunismo e que os partidos de oposição devem
se unir.
Manoel é quem o recebe no apartamento de Cecília.
– Boa tarde, Júlio, como foi o trabalho?
– Boa tarde, foi tudo tranquilo. Gostaria que a política também
estivesse assim. Onde estão as mulheres da casa?
– Estão dando um banho na menina Clara.
– Então vou até lá.
– Melhor que não. A pequenita só tem três meses, mas já provoca
ciúmes em toda a família. Quem está dando banho nela é a Martha.
Melhor tu vires comigo até a cozinha. Estava agora mesmo passando
um café. Trouxe uma cuca da padaria, que tu vais gostar.
Júlio gosta mesmo é de falar de política com Manoel. Foi dele que
ouviu a história da longa ditadura em Portugal, de seus enganos e
mentiras. Da repressão e tortura aos opositores, principalmente em
Angola e Moçambique. Por isso, entrou logo no assunto que o preocupava. Manoel, com sua calma habitual, concordou com tudo.
– Se tu juntares o que o Meneghetti disse há alguns dias, vais ficar
mais preocupado. Não é por acaso que tua mãe não gosta dele. Com
aquela cara de bobo, ele está sempre a serviço dos poderosos. Tanto
para demolir as casinhas dos pobres, como para derrubar um presidente que se preocupa com eles.
– O que foi que ele disse?
– Ele disse claramente que o Jango quer dar um golpe dentro do
próprio governo, o que é um absurdo. Que o Rio Grande do Sul é
um dos pontos mais visados na preparação da guerra revolucionária.
Mas que ele pode sufocar qualquer revolta em território gaúcho.
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Júlio deu um pequeno gole no café, achou-o muito quente, e repousou a xícara no pires.
– De onde saiu toda essa valentia? Só pode ser soprada pelos mesmos golpistas de 1961.
– Também acho. Lembras do pior? Ele disse que queriam assassiná-lo no dia 31 de dezembro, uma história maluca, sem nenhuma
prova. Plantar notícias assim me cheira muito mal.
– E tem ainda essa história dos grupos dos onze...
– É outra asneira. Acusam o Brizola de estar reunindo grupos de
onze sujeitos, imitando times de futebol, com regras de organização
subversiva. Que está usando táticas de Mao-Tse-Tung... Para mim,
os adversários da democracia é que estão usando táticas do Salazar.
– O senhor acha que eles têm força para derrubar o Jango?
– Acho. Quando ele aceitou o parlamentarismo, perdeu a oportunidade de afastar do poder os generais subversivos.
– Isso é verdade. Se ele tivesse posto o General Machado Lopes,
ou o Pery Bevilacqua no Ministério da Guerra, nada disso estaria
acontecendo agora.
Manoel respirou fundo e depois colocou uma mão afetuosa no
ombro de Júlio.
– Vamos falar em flores. Como estão os planos para a nossa ida à
praia?
– É verdade. Vim aqui combinar a nossa ida a Tramandaí e acabei
desabafando toda essa história dos golpistas com o senhor.
– Tudo bem. Para Tramandaí podemos ir na minha Vemaguet,
onde cabemos os quatro muito bem, mais a pequenita. A Marthinha
não vai. Já combinou alguma coisa com as amigas.
– Estou curioso para ver o andamento das obras da colônia de férias da APCEFER. Parece que atrasaram um pouco. O Doutor Hélio
me pediu para fazer um relatório completo para ele levar na reunião
da semana que vem, com toda a comissão das obras, o Doutor Rafael
e o Félix. Ele não pode ir a Tramandaí porque a Dona Lucy anda
adoentada.
– Eu gosto muito do mar. Este teu convite foi uma dádiva.
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– O senhor não acha que a Clara é muito novinha para viajar?
– Não acho. Se o automóvel estragar, o que eu não acredito, a
única a não passar fome será ela. Tua mulher estará ali para dar-lhe
de mamar.
Nos dias seguintes daquele mês de março, as notícias das rádios e
dos jornais faziam com que os boatos de um golpe de estado fossem
aumentando em todo o Brasil. O perfil populista de Jango preocupava as elites, que temiam qualquer medida de seu governo que
ameaçasse o poder econômico. Os planos de reformas de base, organizados por um Ministério altamente qualificado, onde despontavam Santiago Dantas, na Justiça, Almino Afonso, no Trabalho,
Darcy Ribeiro, na Educação, e Celso Furtado, no Planejamento, assustavam as minorias abastadas. Reforma agrária, bancária, eleitoral,
universitária soavam como comunismo aos ouvidos de quem nada
queria mudar. Reduzir as desigualdades sociais brasileiras também
não era do gosto dos Estados Unidos. E muito menos a retomada
do comando da industrialização brasileira, que estava nas mãos dos
trustes internacionais.
Nesse particular, João Goulart, no ano anterior, enviara uma carta a John Kennedy, em resposta a seu pedido de apoio à invasão de
Cuba. Um dos trechos publicados pela imprensa chocou profundamente os reacionários:
Sempre nos manifestamos contra a intervenção militar em Cuba, porque reconhecemos a todos os países, sejam quais forem os seus regimes ou
sistemas de governo, o direito de soberanamente se autodeterminarem.
Nunca reconhecemos a guerra como instrumento capaz de resolver conflitos entre nações.
Como consequência desse ato soberano, os Estados Unidos cortaram os créditos do Brasil e incentivaram o financiamento da oposição. O embaixador Lincoln Gordon tornou-se a caixa forte da direita. Com milhões de dólares à disposição, foi criado em São Paulo o
IPES, sigla do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, uma entidade
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ligada ao empresariado, que se dizia com objetivos científicos. Na verdade era uma central subversiva que contratava militares reformados,
com altos salários, para formar sua central de informações. O objetivo era lançar as Forças Armadas contra Goulart, como já tinham
feito contra Getúlio Vargas. Esses militares da reserva inventavam
dados sobre a pretensa infiltração comunista no governo federal e os
faziam chegar aos oficiais em comando, por todo o país. Formaram
uma aliança com a Escola Superior de Guerra destinada a tomar o
poder no momento em que se considerassem suficientemente fortes.
O assassinato de Kennedy, em novembro do ano passado, embora
ninguém pudesse provar que teria sido, mesmo, obra dos comunistas, dera ainda mais força aos grupos subversivos brasileiros. A gota
d’água foi o comício do dia 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro.
Na Central do Brasil, diante de meio milhão de pessoas entusiasmadas, Jango decretou a encampação das refinarias particulares de derivados de petróleo. Além disso, declarou sujeitas a desapropriação as
áreas rurais superiores a 500 hectares, marginais de estradas federais
numa faixa de 10 quilômetros, para fins de assentamento de colonos
sem terra. Enquanto o povo apoiava o Presidente, os apartamentos
da Zona Sul mantinham as luzes acesas e exibiam lençóis brancos nas
janelas, numa demonstração explícita de oposição da classe média
carioca àquele comício.
Os latifundiários arregaçaram as mangas, obtendo apoio imediato
dos católicos anticomunistas. No dia 19 de março, a chamada Marcha
da Família com Deus pela Liberdade reuniu outras quinhentas mil
pessoas, desta vez contra João Goulart, em São Paulo. O Governador
Ademar de Barros, sempre suspeito de misturar seu dinheiro próprio
com o dinheiro público, foi um dos grandes financiadores dessa reação.
No dia 31 de março, a partir de Minas Gerais, estado governado
pelo banqueiro Magalhães Pinto, os militares iniciam a tomada do
poder. No dia 2 de abril, o Presidente João Goulart, traído pelas
Forças Armadas, das quais era o Comandante em Chefe por força
da Constituição, parte de Brasília para Porto Alegre. Aqui, Leonel
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Brizola e o General Ladário Telles, comandante do III Exécito, tentam convencê-lo a resistir. Mas é tarde demais. Jango sabe que uma
força-tarefa da Marinha dos Estados Unidos já está patrulhando a
costa brasileira. Se houver reação democrática, os mariners desembarcarão no Brasil para uma longa permanência. Como em 1961, ele recusa o banho de sangue. Acompanhado apenas do General Argemiro
Assis Brasil, chefe de sua fracassada Casa Militar, ele parte para o
exílio. Alguns dias depois, em uma ousada manobra, em que viajou
até o litoral vestido com uma farda da Brigada Militar, Brizola foi
recolhido por um pequeno avião que pousou na praia e o levou para
o Uruguai.
O golpe militar alterou os rumos do Brasil em todos os seus aspectos. Foram muitas as prisões arbitrárias, as cassações de mandatos
políticos, as vinganças pessoais. O General Castelo Branco assumiu
o cargo de Presidente e manteve o Congresso Nacional aberto, embora completamente mutilado. Até Juscelino Kubitscheck teve seu
mandato de Senador cassado e foi obrigado a exilar-se em Portugal.
Com o passar do tempo, as pessoas e instituições começaram a se
adaptar à ditadura. Depois do afastamento de Rafael Peres Borges,
que se mantiverá fiel a João Goulart, militares da reserva foram nomeados para os principais cargos da Caixa Econômica Federal do Rio
Grande do Sul. Na APCEFER, após um compasso de espera, quando
ninguém sabia o rumo a seguir, o trabalho teve que continuar.
O discurso do Presidente da APCEFER, Felix Coelho de Souza,
em 28 de maio, por ocasião da festa da cumieira (para celebrar a colocação do telhado no primeiro bloco de apartamentos da Colônia
de Férias de Tramandaí) deixa bem clara essa opção. Assim noticia o
João de Barro em sua edição de junho de 1964:
Permitam-me, prezados colegas, dizer algumas palavras nesta ocasião
em que estamos reunidos frente a esta imponente construção de cimento e
ferro, que será nossa futura Colônia de Férias, aqui em Tramandaí. Hoje,
mais do que nunca, ao mirar esta construção, sinto-me emocionado e feliz por ter podido cumprir com minha palavra diante dos associados da
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APCEFER. Lembro-me bem que uma das minhas promessas, e por que
não dizer, a maior delas, era dar início à construção de nossa Colônia de
Férias. Hoje a realidade está aqui e a minha promessa cumprida.
Só lamento, ao despedir-me desta presidência, não deixar a obra concluída. Diz um velho refrão popular: o homem põe e Deus dispõe. Assim,
a conclusão das obras deste primeiro bloco, que estava prevista para fins
de maio, por motivos alheios à nossa vontade, não foi realizada. Mas o
principal está feito, concretizado, porque brotou do chão num tripé de
idealismo e vontade de criar alguma coisa.
Uma obra como esta não é e não será trabalho de um só, mas de uma
equipe disposta a enfrentar toda a sorte de obstáculos para ver o sonho
tornar-se realidade. Alberto Porto de Farias, Darcy Mano, respectivamente, Vice-Presidente e Secretário-Geral da APCEFER, a Comissão de
Obras, constituída por Hélio de Araújo Costa, Luiz Longaray, Clemente
Mitre Burgos, Tesoureiro e viga-mestra desta construção, e o incansável
Ben-Hur Godolphin, homem-chave da realidade que estamos vendo, e
também o Conselho Deliberativo da APCEFER, pelo seu incentivo. Toda
esta equipe é merecedora de nosso reconhecimento e de todos os associados,
por tudo que fizeram e ainda poderão fazer.
Seria falta de ética de nossa parte se neste dia de euforia para todos
não prestássemos de público sincero reconhecimento e nossas homenagens especiais ao egrégio Conselho Deliberativo da Caixa Econômica
Federal do Rio Grande do Sul, integrado pelo Senhor General Tellino
Chagastelles, Coronel Mario Calvet Fagundes, colegas Dácio Palmeiro
D’Ávila e Jarbas de Lorenzi Costa, e ao anterior Conselho, formado pelo
Doutor Rafael Peres Borges, Flávio Menna Barreto Mattos, Ricardo
Talaia O’Donnell e o colega Mario Bandeira, que, bem compreendendo
a alta finalidade social desta obra em benefício do funcionalismo da
CEF, não negaram nunca seu apoio moral e material, integrando-se assim, ativamente, desde o início desta construção.
A Rafael Giudice, nosso competente e honesto zelador, à firma
Lubianca & Cia. Ltda., ao Sr. Machado, mestre de obras, e aos operários
que aqui trabalham, também o nosso muito obrigado.
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Colegas, uma obra como esta não pode parar. Todos nós temos responsabilidades neste momento e muito mais aqueles que serão nossos sucessores.
No dia 5 de junho de 1964, uma nova Diretoria assumiu a
APCEFER, para o mandato 1964/1966. O novo Presidente, Alberto
Pôrto de Farias, que vencera uma disputada eleição, colocou de público seu objetivo de inaugurar a nova Colônia de Férias a partir da
próxima temporada de verão.
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CAPÍTULO 6

Brasil em cores
As cores do Brasil na televisão. Mas só para uns poucos privilegiados. Apenas esses eleitos da Embratel puderam deixar de lado os
televisores em preto e branco para assistir à Copa do Mundo.
Dia 21 de junho de 1970. O inverno está iniciando. Quase ninguém nas ruas de Porto Alegre. Mas isso, certamente, não é por causa
do frio. A população se refugia em casa para assistir à partida entre o
Brasil e a Itália, o jogo final da Copa do Mundo do México.
Depois de uma grande tristeza em 1966, na Inglaterra, o otimismo
é geral. As salas de visitas das casas da classe média estão arrumadas
como pequenos cinemas domésticos. Em algumas delas, seguindo o
sistema colonial, as empregadas estão sentadas bem atrás, em cadeiras
ou bancos, enquanto, na frente do televisor, os patrões e seus convidados se ajeitam em poltronas forradas de plástico. Isso mesmo. O
plástico está na moda e as pessoas estão trocando seus estofados por
peças plastificadas.
Antônio não gosta desses modismos e continua a utilizar tecidos
tradicionais, o que foi uma decisão acertada. As pessoas de bom gosto
contam umas para as outras e sua estofaria está muito movimentada.
Por isso precisa trabalhar num domingo. Fecha a cortina de ferro no
último momento e sobe as escadas do edifício ao lado para assistir à
partida no apartamento de Cecília e Manoel.
A família toda está acomodada na sala de visitas. Martha abre a
porta, mal cumprimenta Antônio e volta correndo para o sofá junto
de Jorge, o seu namorado. O rapaz é desquitado e sente-se ainda desconfortável no meio daquela família. Principalmente perto de Júlio,
que, embora seu colega e amigo, não esconde a preocupação com a
irmã namorando um cara que não pode casar.
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Quando Martha apresentara Jorge Henrique Rodríguez para a
mãe, Cecília pensara: este rapaz tem jeito de índio. Mas isso não a
desagradara; ao contrário, porque ela era de São Borja, cidade nascida de um dos Sete Povos das Missões.
Jorge se desquitara de Lourdes e encontrara em Martha uma
pessoa afinada com as duas coisas de que mais gostava além da
advocacia: a música clássica e a leitura. Não perdiam nenhum
concerto da OSPA, liam juntos na Praça da Matriz e trocavam
livros. Os Maias, de Eça de Queirós, foi a primeira obra que
os aproximou. Mas um dos problemas para Jorge é que sua ex-mulher tinha sido uma das melhores amigas de Priscila na juventude, em Novo Hamburgo. Mas agora que Cecília dera seu
consentimento para Jorge frequentar sua casa, todos tentavam
aceitar o fato consumado e se preocupar apenas com a partida
de futebol.
Como não há mais lugar na sala, Antônio senta-se no chão, com
as costas contra a parede. A menina Clara, única criança da casa, para
de correr e lhe diz, decepcionada:
– Pensei que o senhor ia trazer a Fifi e o Maurinho...
Antônio puxou-a para o seu colo.
– Eles estão muito gripados.
– E a tia Olenca?
– Ficou em casa cuidando deles.
Antônio disse isso e ficou triste. Se não tivesse uma encomenda de
um sofá e duas poltronas para entregar no outro dia, teria ido ouvir o
jogo no rádio com Olenca e as crianças. Mas de ônibus, só até o fim
da linha do Partenon levaria quase uma hora. E se o Brasil vencesse o
jogo, talvez umas duas horas ou mais para voltar.
Bandeirolas verdes e amarelas estão coladas em cordões espichados
no teto. Cheiro de quentão e de pipoca.
Pipoca. Para Antônio, era esse o cheiro do Parque da Redenção. O
lugar em que encontrara Olenca pela primeira vez, ainda estudante,
no dia 7 de setembro de 1961. Depois disso ela se casara com Raul,
um motorista de táxi que ajudara um grupo revolucionário a assaltar
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um banco, em 1968, e fora preso, torturado e assassinado nos porões
da ditadura.
Desde que Raul morrera, Olenca passara a lecionar pela manhã
no Júlio de Castilhos e à tarde no Colégio das Dores. E foi na Rua
Riachuelo, ao sair da escola, que aquela voz grave a fez estremecer:
– Ainda se lembra de mim? Podemos conversar?
Antônio lhe recordou o último dia da luta pela Legalidade, o
jornal que leram juntos num banco do parque e a fez sorrir descrevendo os detalhes do seu uniforme de normalista. Mas o que
mais a impressionou foi quando aquele homem, tão sério e educado, tirou a carteira do bolso e pegou de dentro dela um pedaço
de papel amarelado. A moça olhou-o, um pouco assustada, mas
foi ele quem leu:
– Olenca. Não é esse o seu nome?
– Sim, disse ela, muito emocionada. E o seu?
– Antônio. Vamos tomar um café?
De repente, o estofador é arrancado de seus pensamentos. Tinham
parado as propagandas na televisão e surgira em close o Estádio Asteca
completamente lotado, somente o retângulo do gramado ainda vazio. Começa a ser tocada a música Pra Frente Brasil, e todos cantam
com entusiasmo:
Noventa milhões em ação
Pra frente, Brasil
Do meu coração.
Todos juntos vamos
Pra frente Brasil
Salve a seleção!
De repente é aquela corrente pra frente,
Parece que todo o Brasil deu a mão...
Todos ligados na mesma emoção,
Tudo é um só coração!
Todos juntos
Vamos
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Pra frente Brasil! Brasil!
Salve a seleção!
Somente Manoel fica calado, servindo o quentão com broas de
milho e sorrindo para os seus botões. Não por ser português, porque
gosta muito do Brasil e da sua família brasileira. Não canta porque
é um crítico mordaz da ditadura. Ele sabe muito bem, porque já viu
isso em Portugal, que o Hino da Copa, ao mostrar um povo otimista
e feliz, é mais um ingrediente da propaganda da ditadura. Que, enquanto o povo torce por Pelé & companhia, nas celas do DOPS se
tortura e nos porões do Palácio da Polícia se mata.
Ele e outras pessoas mais politizadas não conseguem esquecer que
o técnico João Saldanha, gaúcho de Alegrete, embora houvesse classificado a seleção para ir à Copa, formando um time muito guerreiro,
fora demitido às vésperas da viagem para o México. Não por supostas
declarações julgadas impertinentes pelo General Médici, o ditador
de plantão, conforme corriam os boatos, mas por ser suspeito de
simpatizar com o comunismo. Temiam que ele levasse para o exterior
e entregasse à imprensa mundial, além da lista dos jogadores convocados, uma outra maior e muito mais temida. A dos presos políticos,
escalados para morrer ou desaparecer.
Seja como for, o Brasil foi vencendo com méritos os seus adversários e todos os brasileiros acabaram formando aquela corrente pra
frente. Noventa milhões de pessoas que sabiam de cor os nomes dos
jogadores da seleção agora orientada por Zagallo, ponteiro esquerdo
do time que vencera a Copa do Mundo da Suécia, em 1958. E o
fato de haver um gaúcho entre eles, o lateral esquerdo Everaldo, do
Grêmio Futebol Porto-Alegrense, aumentava ainda mais o entusiasmo de todos os gaúchos.
– Seu Manoel, o senhor não se importa se nós baixarmos o som
da televisão e ligarmos a Rádio Guaíba? Gosto muito do narrador, o
Pedro Carneiro Pereira. O jogo fica mais emocionante.
– É claro, Marthinha, mas pergunta primeiro para a tua mãe. A
televisão nova é dela.
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– Sim, mas foi o senhor que deu de presente.
– Mesmo assim, ela é a dona da casa. Mas de minha parte tem
uma condição. Não vás esquecer de amarrar as botinas dos italianos
com aqueles cordões que só tu sabes.
– Mas eu já atei, seu Manoel. Dê uma olhadinha aí por baixo.
Jorge olhou espantado para a namorada. Foi Priscila quem explicou, tentando vencer seu constrangimento:
– Estás vendo esses fios de lã azul amarrados nos pés das cadeiras?
Azul é a cor das camisas da seleção italiana.
– E daí?
– Daí que nos outros jogos ela amarrou fios de lã com a cor da
seleção adversária e nós ganhamos todas as partidas.
– É isso mesmo, completou Manoel, tu não sabias que a Marthinha
é uma fada?
– Sabia, sim, disse Jorge, baixinho, quase no ouvido da namorada.
Nesse momento, a voz do locutor da Rádio Guaíba faz com que
todos se calem, os olhos grudados na seleção que entra em campo:
Félix, Carlos Alberto, Brito e Everaldo, Clodoaldo e Piazza, Jairzinho,
Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino!
Ouvem a Rede Brasileira dos Esportes, comandada pela Rádio Guaíba
de Porto Alegre, com a Continental, do Rio de Janeiro, e mais uma centena de emissoras espalhadas por todo o Brasil!
Já foi sorteado o lado. O time do Brasil vai ficar à esquerda das cabines de rádio do Estádio Asteca. Consequentemente, a Itália ficará à
direita. O Brasil com seu tradicional uniforme canarinho. A Itália com
camisas azuis e calções brancos.
Sem querer, os olhos de Manoel se voltam para os fios de lã azul
atados por Martha. Será que essa rapariga não deveria ter posto também alguns da cor branca? Bobagem minha. Isso só poderia fazer cair
os calções dos italianos, nada mais...
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Atenção! Vai começar a partida com saída para o time da Itália.
São exatamente quinze horas no Brasil, meio-dia no México. Iniciada
a partida! Bola atrasada para Bertini atacado por Pelé, entra e corta
Clodoaldo! Bola com Tostão, Tostão para Gerson, Gerson lança boa bola
para Pelé, Pelé cai no terreno e o juiz não marca falta.
Como ganhar dinheiro sem fazer força? É só jogar na Loteria Esportiva.
Uma loteria lançada pela Caixa Econômica Federal para você ganhar
muitos milhões.
Durante quase duas horas, com um intervalo de 15 minutos para
os jogadores descansarem e os torcedores de todo o Brasil tomarem
fôlego e muita cerveja, o jogo foi de pura emoção. Depois do susto
do primeiro gol da Itália, a seleção brasileira foi tomando conta do
jogo, fazendo 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, e sempre dominando os italianos. E
a partida foi chegando ao fim.
A Copa do Mundo é nossa, minha gente! Vamos para o carnaval carioca, para o carnaval gaúcho, o carnaval de norte a sul de todo o país!
Clodoaldo dribla um, dois, bota os italianos na roda, a torcida fica de
pé, bola com Jairzinho, Jairzinho para Pelé, Pelé para Carlos Alberto,
Carlos Alberto entra livre, dispara... É gooooooolllll! Goooooooooooollll
do Brasil! Uma vitória maiúscula! Uma equipe de ouro! Vamos cantar
juntos, minha gente. Brasil quatro, Itália um! Uma vitória sensacional!
Como previra Manoel, a ditadura aproveitou-se muito do tricampeonato mundial de futebol. O ditador Médici recebeu os jogadores na rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, atrevendo-se a fazer algumas embaixadas canhestras com a bola do mundial.
E não demorou para que a propaganda ditatorial lançasse uma
grande campanha em todo o país, com um slogan aos que pregavam a volta da democracia:
Brasil, ame-o ou deixe-o!
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Passada a grande euforia da vitória, os dirigentes da APCEFER,
como todos os brasileiros, voltaram às suas preocupações cotidianas.
A maior delas foi a unificação das vinte e duas Caixas Econômicas
Federais, já esperada desde o dia 12 de agosto do ano anterior, quando fora assinado o Decreto-Lei n.º 759:
Artigo 1.º – Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Caixa
Econômica Federal – CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao
Ministério da Fazenda.
Parágrafo único – A CEF terá sede e foro na Capital da República e
jurisdição em todo o território nacional.
Em sua edição n.º 11, de julho de 1970, o jornal João de Barro
tratou do assunto de maneira inteligente. Parafraseando o poema E
agora, José?, de Carlos Drummond de Andrade, o editorial manifestava a grande dúvida que pairava no ar:
Somente o futuro dirá! Mesmo porque, unificada ou autônoma; república, império ou feudalismo, mais acreditamos nos homens que governam ou administram, do que mesmo na forma de organização das
entidades. Apenas não desejamos que essa situação nos leve aos tempos da
infância: Mamãe, posso ir?
Já no final daquela edição, a notícia de última hora era a nomeação
do Presidente da CEF, dos quatro diretores e dos 22 gerentes que, a
partir de 3 de agosto, iriam dirigir as operações da Caixa Econômica
Federal em Brasília e nos Estados.
O Sr. Giampaolo Marcello Falco foi nomeado pelo Chefe do Governo
presidente da Caixa Econômica Federal, juntamente com quatro diretores que constituirão a cúpula do novo órgão. Os novos diretores, cuja
posse está marcada para a tarde de amanhã, no gabinete do Ministro da
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Fazenda, além do Sr. Giampaolo Marcello Falco, que exercia a presidência da CEF em São Paulo, são os seguintes: Cláudio Medeiros (diretor da
Carteira de Operações Diversas da Caixa do Rio de Janeiro), Sebastião
dos Anjos (diretor e procurador da Fazenda Nacional); Mílton Rodrigues
de Oliveira (diretor da Caixa Econômica Federal de São Paulo) e Alceu
Maitino (diretor do Banco do Brasil).
No Rio Grande do Sul, assumiu a Gerência-Geral o professor
Rivadávia da Silva Pereira, até então chefe do Departamento de
Contabilidade.
Paralelamente a essas mudanças, também a APCEFER estava com
nova diretoria eleita para o biênio 1970-1972, sendo presidente Hilário
Coelho Estima.
Sem saber o que aconteceria com o setor jurídico, onde trabalhava, Júlio andava muito preocupado. Falava-se até em demissões
e transferências para lugares distantes. Assim, ao receber um recado
da mãe para que fosse vê-la logo que possível, chegou nervoso ao
apartamento.
Cecília abre a porta e junto vem o cheiro de bolo. Esta é a senha
quando o problema é sério: um gostoso café da tarde. Sorri, beija a
face do filho com carinho, lhe segura a mão e o conduz até a cozinha.
Com dificuldade para encontrar as palavras certas, caminha até o
fogão e verifica como está o bolo. Vira-se decidida e fala de um só
fôlego:
– Júlio César, a tua irmã e o Jorge vão casar no Uruguai. Querem
oficializar a união deles.
Mesmo preparado para algo pior, Júlio franze a testa.
– Casamento só de fachada. Que não vale no Brasil.
– Eu sei disso, mas a Marthinha não é mais criança, gosta muito
do Jorge, e eu consenti. Afinal, um dia ainda haverá divórcio no
Brasil.
– Como estás moderna, Dona Cecília, nunca imaginei...
– Eu estou é feliz, meu filho. E a felicidade é inimiga do preconceito.
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Dia 15 de janeiro de 1971, sexta-feira, Júlio acertou todos os detalhes para passar uns dias na Colônia de Férias da APCEFER, na
praia de Tramandaí. Em seu apartamento, na Rua Duque de Caxias,
a mulher e a filha o esperam. E muito ansiosas.
– Então, tudo pronto?
– Sim, as malas já estão fechadas. Só falta colocares no carro.
Dez minutos depois, estão diante do edifício da Riachuelo, terminando de lotar o Simca Chambord com Cecília, Manoel, a enorme
mala dos dois e uma cesta com diversos tipos de pães e biscoitos.
Saem pelo Passo da Areia em direção a Cachoeirinha, para dali pegarem a RS-030. Júlio adora dirigir naquela que tinha sido a primeira estrada pavimentada do Rio Grande do Sul. Gosta da paisagem
que a margeia e logo fica imerso em pensamentos.
Lembra seu começo na Caixa, quando dirigia para o Doutor
Hélio. Pensa que aquela estradinha turística será substituída por
uma freeway. Já estão prontos os estudos para a construção de uma
pista asfaltada e dupla, que ligará mais rapidamente a capital ao
litoral.
– Mas quem precisa chegar tão rápido ao litoral? – pergunta em
voz alta.
– Como assim? – indaga Priscila.
– Houve alguma coisa, Júlio César?
– Nada, nada. Não foi nada.
Continua admirando a beleza da paisagem e, quando se dá conta,
já estão entrando em Tramandaí. Ainda é dia. Ao ver o mar, Clara dá
pulos, louca para sair do carro e colocar os pezinhos na água.
Chegam, pegam as chaves com o zelador e descarregam a bagagem. Clara encanta-se com os balanços instalados no pátio interno e corre até lá. Gosta de embalar-se com força. Conta com a
ajuda da mãe, que permanece com ela por insistência de Cecília
e Manoel.
Priscila fica observando aquele conjunto de prédios de que tanto
ouvira falar, principalmente nas conversas dos domingos, na Pedra
Redonda. Mas só agora tem a exata dimensão da obra.
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Com três andares, sem elevador, o edifício central situa-se à esquerda do terreno, paralelamente à Avenida Ubatuba de Farias. Para
lá é que se abrem as janelas dos quartos e de onde se pode ver o mar.
Internamente, longas passarelas, sobre pilotis, conduzem até os apartamentos. As escadarias, bem à esquerda, são agregadas ao prédio,
com muros de alvenaria servindo de corrimão. Defronte aos apartamentos, do outro lado do prédio, está a churrasqueira. Fácil de
identificar pela fumaça, o movimento das pessoas, e o cheiro gostoso
de carne assada.
– Clarinha, vamos subir. Estou curiosa para conhecer o nosso
apartamento.
A menina se emburra um pouco, mas obedece. Mãe e filha sobem
ao primeiro andar de mãos dadas. Cecília lhes abre a porta e entram
para a sala, que serve também de copa e cozinha. O mobiliário é
composto de mesa, cadeiras, sofá, balcão para louça e talheres, refrigerador e fogão a gás. Manoel já está aquecendo água para o café
e procurando a leiteira. Júlio abre a mala sobre a cama do quarto
de casal, onde Cecília o obrigou a ficar porque é mais amplo. Ela e
Manoel ficarão no menor, com camas-beliches.
– Tudo limpinho e bem organizado, não é, Júlio?
– Ainda bem, Pri. Sei como tu gostas das coisas bem cuidadas.
– Mãe, olha aqui! Dá para ver o mar!
– Não te debruça muito nessa janela, Clarinha.
– Quando é que eu vou na praia? Já está quase noite...
– Banho de mar só amanhã de manhã.
– Júlio, que agenda é esta, tão bonita, que eu não conhecia?
– Não é nada. Trouxe para fazer algumas anotações.
– Nada de trabalhar nas férias, querido. Eu já te disse.
Perturbado com as grandes modificações em seu trabalho, Júlio
fora orientado pelo psicólogo a fazer um diário durante as suas férias.
Seria uma maneira de transferir para o papel os seus sentimentos,
bons ou ruins.
Chegamos à sede da APCEFER. Estacionei o carro no gramado em
frente à colônia e fui pegar a chave do apartamento. Mamãe e Seu
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Manoel ficaram cuidando da arrumação. Priscila, Clara e eu trocamos
de roupa e fomos dar o primeiro passeio na praia. Atravessamos a BeiraMar e passamos por um caminho entre as dunas, quando Clara deu um
grito de alegria:
– Olha lá! Tem um bonde na beira da praia! Eu quero andar, eu
quero andar.
– Ele não anda, filhinha. Está sendo usado como bar.
Priscila e Clara foram até a beira do mar e eu fui atraído pelo barzinho montado dentro do bonde. Lá encontrei os proprietários, que depois
fiquei sabendo chamarem-se Augusto Lautério e Zeny Zigue. Já estavam
quase fechando. Entrei pela porta de trás e puxei conversa, tamanha era
a curiosidade.
– Boa tarde.
– Boa noite.
– Uma cerveja, por favor.
– Só temos em lata, pode ser?
– Lata?
– Não sabia? Fomos os primeiros a receber em Tramandaí. É um lançamento da Skol. Novidade em todo o Brasil.
– Quero uma, sim. Como é que conseguiram o bonde? Isso também é
novidade na praia.
– Desde 1969, quando os últimos pararam de circular em Porto
Alegre, eu estava de olho em um deles para fazer meu bar. Compramos
da Carris no fim do ano passado e trouxemos para cá antes do Natal.
Tomei um longo gole de cerveja e comentei, impressionado:
– Trouxeram como?
– Uma aventura e tanto. O bonde foi puxado por um caminhão de
Porto Alegre até aqui. Viemos bem devagarinho e não tivemos nenhum
problema.
– Não foi difícil para botar na beira da praia?
– Aproveitamos a entrada para carros na Avenida da Igreja e estacionamos aqui.
Nesse momento, Clara entrou no bonde junto com um menino, ambos
gritando por picolé.
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– É nosso filho Régis. Tem nove anos. É sua filha?
– Sim, tem sete anos.
– Que cabelo lindo ela tem.
– Obrigado. A Clara é muito parecida com a mãe dela... Agora tenho
que ir. Vou pagar a cerveja e o picolé.
– Só a cerveja. Vai ficar uns dias na praia?
– Quinze dias. Estou hospedado na Colônia de Férias da APCEFER.
– É no prédio da Ubatuba?
– Ali mesmo.
Eu e a Pri voltamos para casa abraçados, vendo nossa filha correndo,
feliz da vida, o picolé de framboesa na mão. Eu com a imagem daquele
bonde estacionado na praia. Não esqueço nunca que foi um bonde, há
muitos anos, que me levou para aquela Exposição do Menino Deus, onde
o Jorge me apresentou a Priscila.
No dia seguinte, bandeira preta, mar com ressaca, nordestão soprando. Júlio está contrariado. Afinal, é a primeira vez que consegue
somar pontos suficientes para usufruir da Colônia de Férias. Todos
os associados da APCEFER querem aproveitar a temporada, e os
pontos dependem de muita coisa: tempo de sócio, número de dependentes (quanto mais filhos, melhor) e qual a última vez que gozaram
desse benefício.
– E, agora, sem praia, o que vamos fazer?
A resposta é dada por Clara:
– Mãe, vem me empurrar no balanço.
– Júlio, tu podes empurrar a Clarinha? Quero dar uma limpada
no apartamento e a Dona Cecília está ajudando o Seu Manoel a fazer
o churrasco.
Priscila sobe as escadas junto com uma senhora morena, muito
sorridente.
– Meu nome é Iolanda.
– Muito prazer.
– Sou funcionária da Caixa há alguns anos. Fui das primeiras a
passar férias aqui. Está tudo bem no seu apartamento?
– Tudo novinho. Fiquei impressionada com a geladeira.
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– Vou te contar uma história. As geladeiras foram compradas pelo
Hélio Verdi. Ele foi Presidente da APCEFER de 1966 a 68, conheceu?
– Sim, é amigo do Júlio, o meu marido.
– Então tu és a esposa do Júlio Vargas? Gosto muito do seu marido, o braço direito do Doutor Hélio Costa... Mas deixa eu te contar
a história das geladeiras.
– Sim...
– Pois o Hélio Verdi caçoava com a gente dizendo que elas tinham
que ser grandes e boas para conservar os peixes que o pessoal ia pescar... nas peixarias. Não é engraçado?
– É sim.
– Me diz uma coisa. Como está o Doutor Hélio Costa? Depois
que a esposa dele morreu, parece que perdeu aquele entusiasmo todo.
– Coitada da Dona Lucy. Eu gostava muito dela.
Naquela tarde, depois da sesta, Priscila convida Júlio para visitarem Hélio, que está veraneando ali na praia. O vento amainara e a
caminhada não seria longa; apenas alguns quarteirões até a casa do
amigo. Quem os recebe são os gêmeos, Lucyzinha e Roberto, ambos
com dezenove anos de idade. Depois que perderam a mãe, concentram toda sua atenção na saúde e no bem-estar do pai. Os irmãos
mais velhos já estão casados.
Enquanto Priscila e os gêmeos levam Clara até a sorveteria mais próxima, Júlio conversa com Hélio, buscando assuntos que o possam interessar.
– Aposentadoria, Júlio, é só o que me atrai.
– O que é isso, Doutor? Ainda é muito cedo. Principalmente agora, com essa unificação da Caixa. Precisamos muito do senhor.
– Precisam para quê? Tudo vai ser decidido em Brasília.
Júlio procura outro caminho.
– Não será a hora de unificar também as nossas associações?
– Sim, Seguramente que sim. E isso já está sendo tratado na
APCEFER. Temos que criar uma entidade, uma Federação que defenda as reivindicações dos economiários em nível nacional.
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Vendo algum entusiasmo nas palavras do chefe, Júlio prossegue
no assunto.
– Para mim, o senhor deveria assumir a liderança desse movimento. Tem tudo para presidir essa Federação.
– Eu? De jeito nenhum. Como se diz no futebol, vou pendurar as
chuteiras o quanto antes. Mas tenho alguns palpites para dar, e tu podes me substituir na reunião preparatória, para a qual fui convidado.
– Eu? Onde será essa reunião?
– No Rio de Janeiro, em começo de abril. Se tu estiveres de acordo, falarei com o Presidente Estima.
Quase três meses depois daquelas férias na praia, Júlio já está em
pleno voo. Como Priscila não gosta que ele viaje sozinho, e ainda
mais para o Rio de Janeiro, deixou para contar-lhe somente na véspera. Sabe que a mulher é ciumenta, mas prefere fingir que não nota.
Ela arrumou a mala do marido com capricho. Mas escondeu a
camisa mais bonita: esta não vai, de xadrezinho ele fica um pão.
Júlio pensa em Priscila e Clara, enquanto as aeromoças recolhem
rapidamente as últimas bandejas onde foi servido um café da manhã
completo. Conferem se as mesas estão travadas e as poltronas na posição correta. A mais veterana acalma uma mulher que está muito
nervosa.
A aeronave perde altura rapidamente e se inclina para a esquerda.
Uma voz tranquila anuncia pelo alto-falante:
Senhores passageiros, em alguns instantes estaremos aterrissando no
aeroporto Santos Dumont, onde termina esta viagem. A sua esquerda
podem ver o Cristo Redentor.
Queiram permanecer sentados e obedecer aos avisos de não fumar até
o estacionamento da aeronave e abertura das portas.
Depois do pouso perfeito, Júlio dá um leve sorriso. Sempre acontece a mesma coisa. Os passageiros ficam inquietos e levantam antes
do tempo. Mas hoje eu não os culpo. Querem sair logo para ver esta
cidade maravilhosa.
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Acomodado num táxi, dirige-se para o Hotel Novo Mundo, próximo ao Palácio do Catete. Pede ao motorista que o espere, porque
não quer se atrasar para a reunião.
Pouco mais tarde, o automóvel cor de laranja estaciona diante de
um prédio imponente, na esquina da Rua Almirante Barroso com a
Avenida Rio Branco. Em plena Cinelândia, como os cariocas chamam o centro da cidade. Ali é a sede que abriga a maior agência da
Caixa Econômica Federal e suas divisões administrativas.
Júlio paga o motorista e se recorda que, no dia 13 de junho de
1953, era esse o cargo que ocupava na Caixa. Agora, quase dezoito
anos depois da fundação da APCEFER, ele estará representando a
entidade naquela reunião tão importante para o futuro de todas as
Associações.
Respira fundo, segura firme a pasta 007, e caminha em passo decidido para cumprir sua missão.
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CAPÍTULO 7

Esperança e vida
Eleições da APCEFER sempre são motivo de alguma ansiedade
e expectativa, mesmo que seja candidatura única, pois é necessário
alcançar pelo menos 50% dos votos válidos para legitimar o pleito. Nas eleições de 1974 todos sabiam que Armando Fonticielha
seria eleito com folga, mas mesmo assim o clima durante a apuração era tenso. Reunida na sede administrativa do Edifício Aceguá,
na Rua Uruguai, a comissão eleitoral escrutinou as urnas, que
não passavam de envelopes de papel pardo enviados via malote
da Caixa.
Eleita e empossada em cerimônia simples, a nova diretoria passou
a tomar conhecimento dos desafios que teria pela frente. As finanças estavam mal, as dívidas eram equivalentes a mais de dois meses
de arrecadação. Para saná-las foram tomadas várias medidas, entre
elas o reajuste das mensalidades, que há muito estavam defasadas,
corretagem de seguros de vida dos empregados da Caixa, venda de
papel e cartões de processamento de dados usados para reciclagem,
busca de empréstimo no Banco Nacional do Norte para quitar títulos que estavam por vencer nos próximos dias. Também foi feito
pedido de auxílio financeiro à Caixa, negado pelo então Presidente
Karlos Rischbieter. Outra estratégia foi uma campanha que rendeu a
conquista de 700 novos associados, em sua maioria recém-admitidos
por concurso.
Assim, em pouco tempo, a nova gestão está superavitária. Com
as finanças em dia, a APCEFER contrai um empréstimo hipotecário para construção de um ginásio de esportes e de um prédio de
apartamentos na sede campestre da Pedra Redonda. Para essas obras,
receberam apoio de Rischbieter.
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O sol ilumina a manhã, mas já não tem o calor que o verão lhe dá.
Júlio, Clara e Manoel estão agasalhados naquele domingo de meados
de junho, final de outono de 1974. Pai e avô sentam num banco
para conversar, enquanto observam a menina que se diverte com outras crianças nos brinquedos da Praça da Matriz. Priscila, Cecília e
Martha estão em casa providenciando o almoço.
– Sabe, Seu Manoel, há momentos em que me sinto muito cansado com o ambiente de desconfiança dentro da Caixa. Em outros,
dá-me a impressão de que algo está mudando, já sabemos em quem
confiar, apesar de contar com apenas um grupo diminuto.
– Tu te referes às questões políticas?
– Sim, claro, mas que se refletem no trabalho.
– Deves estar captando o sinal dos tempos, do que acontece no
mundo, que pode estar se juntando aos teus desejos.
– Como assim?
– Em abril aconteceu a Revolução dos Cravos e Portugal se democratizou depois de 41 anos de ditadura. Mário Soares, do Partido
Socialista, voltou do exílio em Paris e está comandando o Ministério
dos Negócios Exteriores, fortalecendo o diálogo com os que querem
a independência das Colônias Africanas. Ouvi numa rádio de Lisboa
que ele se reuniu com o Comandante Pedro Pires, representante do
Partido Africano para a Independência da Guiné e das Ilhas do Cabo
Verde.
– Sim, é verdade. Mas aqui a ditadura completou dez anos e continua forte. Espero que não dure tanto como em Portugal.
Um sentimento de amizade e de esperança une os dois homens, de
gerações e países diferentes, sentimento que se materializa no olhar
de ambos para a menina, que se diverte independente deles e do
que acontece no mundo. Júlio imagina a filha numa universidade
sem censura e num trabalho em que não seja submetida, como ele,
ao poder dos militares, mesmo que indiretamente. Várias vezes teve
dificuldade em desmanchar conceitos errôneos passados pela escola.
Afinal, existem dedos-duros disfarçados em todo o sistema. Seu pensamento é interrompido pela voz de Manoel:
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– Pode ser que seja um bom sinal, o triste empate do Brasil contra a Iugoslávia na quinta. Se a nossa seleção não se der bem, como
alguns acreditam, o governo não vai ter o futebol para mascarar a
situação do país, como foi em 1970.
– Infelizmente, a derrota pode servir para algo bom.
– Tem outra coisa, Júlio...
Clara chega correndo e diz estar com fome. Júlio vai com a filha
até uma torneira para que ela lave as mãos, conforme recomendação
de Priscila, e alcança-lhe uma banana. Num instante ela corre de
volta para os amigos.
– O que estavas dizendo?
– Queria te perguntar se leste que, nesta semana, a Argentina foi o
primeiro país a reconhecer a independência da Guiné-Bissau. Perón
também voltou do exílio e está tratando de mudar a política dos
militares a que sucedeu. Aliás, a ditadura deles foi terrível, mas os
militares foram mandados de volta para os quartéis depois de sete
anos; duraram menos que aqui.
– É, a ditadura do Brasil perdeu um parceiro para perseguir opositores; menos mal. E o MDB está se articulando para que, em novembro, o povo vote em massa nos seus candidatos a senador. Votar
em branco ou anular o voto não adianta nada.
Os dois homens permanecem algum tempo em silêncio. Algumas
das árvores da praça perderam as folhas, há menos verde, e os galhos
desnudos deixam passar os raios do sol. Sabe-se, no entanto, que a primavera chegará e com ela a renovação das folhas e das flores, que protegerão do calor, quando ele se tornar escaldante. Júlio anseia pela primavera política para o país, deseja muito vivê-la, mas não sabe quando
ocorrerá. Os ciclos do poder têm tempos imprevisíveis. Ah, se pudesse,
aceleraria seu giro.
De uma certa forma, foi isso que aconteceu. Seis meses depois
daquela conversa, na sede da Pedra Redonda, Júlio observa a correria
das meninas atrás de Clara, que parece radiante com sua festa de
aniversário. Está completando onze anos de idade e escolheu comemorar ali, onde praticamente se criou.
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Sentado à sombra de uma árvore, Júlio volta-se para Manoel e
pergunta:
– O que o senhor achou do resultado das eleições?
– Acho que o governo militar tomou um susto. Aqui no Rio
Grande do Sul a vitória do Paulo Brossard foi arrasadora, como em
quase todo o Brasil. Veja só, o MDB elegeu 16 dos 22 senadores, e
praticamente dobrou o número de deputados na Câmara.
– Ou seja, a Arena perdeu a maioria de dois terços e o governo
terá que negociar para aprovar medidas antipopulares, principalmente agora, com a crise do petróleo e o aumento da inflação.
– Pois é, vamos ver qual será a próxima cartada dos milicos, diz
Manoel, coçando o queixo. Alguma eles vão aprontar.
São interrompidos por Priscila e Cecília, chamando-os para cantar
o Parabéns.
Corria o ano de 1975, quando as palavras de Manoel se tornaram realidade. No noticiário da noite, a imagem chocante de Vladimir Herzog
enforcado na cela. Professor universitário, 38 anos de idade, casado e pai
de dois filhos, era diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo.
No sábado, 25 de outubro de 1975, foi convocado para apresentar-se
ao DOI-CODI, órgão de repressão do Exército. Ele havia desgostado os
militares pelas ideias apresentadas no projeto enviado ao presidente da
Fundação Padre Anchieta, Rui Nogueira Martins, e ao secretário de
Cultura, José Mindlin, que ele chamou de Considerações Gerais Sobre
a TV Cultura, onde dizia:
Jornalismo em rádio e TV deve ser encarado como instrumento de
diálogo, e não como um monólogo paternalista. Para isso, é preciso que
espelhe os problemas, esperanças, tristezas e angústias das pessoas às quais
se dirige. Um telejornal de emissora do governo também pode ser um
bom jornal e, para isso, não é preciso “esquecer” que se trata de emissora
estatal. Basta não adotar uma atitude servil.
Na manhã do dia 26 de outubro de 1975 o comando do II Exército
distribuiu nota oficial:
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Cerca das 16 horas, ao ser procurado na sala onde fora deixado desacompanhado, o prisioneiro foi encontrado morto, enforcado, tendo
para tanto utilizado uma tira de pano. As atitudes do senhor Vladimir
Herzog, desde a sua chegada ao órgão do II Exército, não faziam supor o
gesto extremo por ele tomado.
Olenca tinha ido com os filhos e Antônio visitar Cecília, que
acompanhava esperançosa os debates sobre o divórcio no Brasil, sempre contestado pela Igreja Católica. Martha, casada com Jorge no
Uruguai, sofria discriminação até mesmo no emprego, onde diziam
que era amasiada. Mas logo o assunto passou para a tortura e morte
de Vladimir Herzog. A ditadura estava deixando cair a sua máscara.
Olenca voltou cedo. Tinha testes e trabalhos para corrigir. Ao organizar sua pasta, uma folha mimeografada chamou-lhe a atenção. Era o
texto de Bertold Brecht que Raul lhe dera alguns meses antes de morrer.
Emocionada, percorreu suas linhas com os olhos cheios de lágrimas:
Primeiro levaram os comunistas, mas eu não me importei, porque não
era nada comigo. Em seguida, levaram alguns operários, mas a mim isso
não me afetou, porque eu não sou operário. Depois, prenderam os sindicalistas, mas eu não me incomodei, porque nunca fui sindicalista. Logo
a seguir, chegou a vez dos padres, mas como eu não sou religioso, também
não liguei. Agora levaram-me a mim e, quando percebi, já era tarde.
O medo estava em todo lugar. O amigo de ontem poderia ser um
futuro delator sob tortura. Ainda se lembrava nitidamente de acordar
numa fria noite de inverno e ver a vizinha enterrando no pátio os livros
suspeitos do filho, estudante de Direito. Isso não impediu que sua casa
fosse invadida por policiais truculentos, que deixaram atrás de si um
rastro de pavor, sofás e colchões rasgados. Depois dessa visita ela nunca
mais viu o rapaz.
Olenca foi ao quarto dos filhos, que dormiam tranquilamente. Na
sala, Antônio cochilava com o radinho de pilha ligado. Com mãos
trêmulas, ela rasgou o poema de Brecht.
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Um grito alucinante varou a noite. Jorge acorda apavorado sem
nada entender. Instintivamente toca o corpo de Martha, que se debate
ao seu lado. Ainda tonto de sono, tenta fazê-la despertar. Percebe que
chora muito e diz palavras desconexas. Abraça-a, para que se acalme.
– Martha... Acorda, meu amor.
Aos poucos a respiração vai se acalmando, e ela relaxa em seus braços. Jorge acende a luz da cabeceira e vê que são quase quatro horas
da manhã. Vai à cozinha e pega um copo d’água com açúcar.
– Tive um pesadelo horrível, diz ela, enquanto bebe.
– Com o que, meu anjo? Ainda bem que as crianças não acordaram com o teu grito.
– Foi tudo muito confuso. De repente, vi manequins se derretendo,
um ruído alto e constante, pessoas correndo em pânico; uns gritavam
fogo, outros terremoto; comecei a correr também... Foi quando levei
um tombo e as pessoas começaram a me pisotear. Depois, não lembro
de mais nada.
– Tudo bem, amor. Agora que tu estás calma, vamos tentar dormir
mais um pouco. Temos que levantar cedo amanhã.
– Boa noite, querido.
– Boa noite, meu amor.
Jorge apaga a luz, fecha os olhos, mas não consegue dormir.
Acredita nas premonições da esposa, e aquele manequim se derretendo não lhe sai da cabeça.
Martha trabalha nas Lojas Renner, como vendedora no setor de
moda feminina. Há muito desistiu de fazer outro concurso para a
Caixa Econômica Federal. Principalmente depois que ganhou dois
filhos em seis anos de casamento.
– Bom dia, Dona Martha. As crianças ainda estão dormindo. Mas
já passa das oito horas.
Num pulo, Martha senta-se na beira da cama.
– E o Jorge?
– O doutor deve ter saído muito cedo. Mas tomou café na cozinha.
– Pois eu vou tomar café mais tarde, na loja. Estou atrasadíssima.
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O magazine situa-se na esquina da Rua Dr. Flores com a Otávio
Rocha, ocupando um edifício de seis andares com diversos departamentos: seção infantil, feminina, masculina, cama, mesa e banho,
eletrodomésticos e, no terraço, o restaurante.
É o dia 27 de abril de 1976. Uma terça-feira com ventos moderados e temperatura agradável. Basta uma vontade louca e viver, e pronto. Este o slogan das Lojas Renner. A coleção de inverno, esperada
com ansiedade pelas porto-alegrenses que seguiam as tendências da
moda, seria apresentada às 15 horas, no Terrasse Renner, durante o
tradicional chá. Um desfile muito concorrido da griffe de vestuário
masculino e feminino. A manhã transcorre normalmente, com grande movimento em todos os setores.
Solteiro, Edmeo Lobo gosta de almoçar tarde no restaurante da
Renner. Sente-se em casa. Kurt, o garçom mais antigo, trata-o com
muita gentileza e Paulo, o confeiteiro, vem sempre cumprimentá-lo
na sua mesa, num lugar mais reservado. Senta-se, olha o menu e sorri
ao ouvir a conversa de um casal na mesa ao lado. A mulher, com grandes sacolas de compras, fala muito, fazendo comparações entre Porto
Alegre e Jaguarão. O marido sacode a cabeça, concordando. Há nítida
cumplicidade entre eles, uma ternura que transborda do olhar.
São exatamente treze horas e quarenta e cinco minutos, quando um rolo espesso de fumaça encobre o azul do céu e enluta
Porto Alegre.
– FOGO! FOGO! – gritam muitas pessoas no centro da cidade.
Martha, que voltava para o expediente da tarde, corre em direção
ao prédio. Empurrões e correrias a desviam da porta de entrada por
onde as pessoas fogem. Bombeiros e ambulâncias alternam as atordoantes sirenes.
Helicópteros começam a sobrevoar o local. O vento aumenta e
atiça cada vez mais as chamas. Martha é empurrada para trás da barreira de proteção.
Muitos curiosos se aglomeram por ali e nas janelas dos prédios
vizinhos. Chegam os carros-tanque e jatos de água começam a estalar
contra as paredes do edifício.
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No restaurante do terraço, Edmeo se junta a Kurt e Paulo, que
orientam as pessoas a molharem as roupas e colocarem panos molhados contra a boca e o nariz. Alguns mantêm a calma e manejam os
extintores com eficiência. Pessoas apavoradas tentam enfiar a cabeça
pelas janelas pequenas e gradeadas. Outros correm desvairados, se
empurram, em busca de uma saída. Subir ou descer? Decisão difícil para as centenas de pessoas que estão no prédio. A mulher de
Jaguarão é salva pelo marido, que a segura firmemente quando ela,
sufocada pelo fumaça, tenta a solução mais fácil.
Martha chora, mas não se afasta do local. Procura reconhecer seus
colegas em cada pessoa que consegue sair. Nisto, um grito frenético
se faz ouvir do megafone de um bombeiro:
– NÃO PULEM! NÃO PULEM! AS ESCADAS JÁ ESTÃO
CHEGANDO!
Corpos caem, meio carbonizados, como os manequins do pesadelo de Martha. O povo foge dali e ela é atropelada. Cai ao chão.
Alguém a ergue e ajuda a chegar até a Rua da Praia. Ali, não sabe
como, se encontra com Olenca e Antônio, que estavam ajudando a
procurá-la. Eles a levam até Jorge, que tentava romper as barreiras
dos bombeiros, em desespero. Choram abraçados, sem se importarem com as fotos, com as filmagens de uma equipe de televisão.
E são muitas as notícias para transmitir. Janelas quadriculadas,
vedadas por ferro, corredores estreitos, equipamentos antiquados e
nenhum esquema previsto para situações de risco determinam a estatística: vinte e oito mortos e quatorze desaparecidos.
No apartamento de Priscila e Júlio, no alto da Rua Duque de
Caxias, Clara e sua colega Catarina olham desesperadas pela janela
com vista panorâmica para o centro da cidade.
– Tomara que minha tia tenha conseguido sair de lá, meu Deus.
– Conseguiu sim. Fica calma. Tenho certeza que ela conseguiu.
Clara tinha visto, pela televisão, o incêndio do Edifício Andraus,
em São Paulo. Assistira, sem a presença dos pais, àquelas imagens das
pessoas saltando pelas janelas. E tudo agora voltava à sua memória.
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Só ficou calma quando Priscila chegou e lhe disse que Martha e Jorge
estavam no apartamento da Riachuelo, onde tinham ficado os filhos.
Dona Cecília tinha passado mal, Manoel até chamara um médico,
mas agora tudo estava em paz.
Naquela noite, Catarina, que ficara para dormir no apartamento
de Clara, perde o sono e levanta-se para escrever um poema:
Na tarde azul de abril
ventos soprando de leste a norte
tão levemente...
Acariciam os arvoredos
embalam sonhos
levam segredos...
Tudo acontece na tarde calma
fumaça negra cobre o céu
sirenes, gritos e corre-corre
Escadas mágicas desaparecem
na escuridão
e voltam trazendo esperança e vida
Anjos revoam no azul do céu
colhendo almas no fogaréu
Na tarde azul de abril
Ventos soprando de leste a norte
carregam nuvens cheias de morte.
Na manhã seguinte, Clara abraça Catarina, muito emocionada
depois de ler o poema. Uma enorme tristeza toma conta de Porto
Alegre. Todas as manchetes dos jornais tornam-se pequenas diante
de tamanha tristeza. O prédio das Lojas Renner é só um esqueleto de
ferro e pedras calcinadas.
Edmeo Lobo, 48 anos, advogado, funcionário da Caixa Federal
e ex-Presidente da APCEFER, é encontrado sem vida, agarrado às
grades e janelas do tradicional Restaurante Terrasse.
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Inverno de 1976. O frio toma conta da sala. Armando coloca mais
um nó de pinho na lareira. Imediatamente ergue-se um clarão vermelho, que o reporta aos seus dias da infância, quando brincava em
volta das fogueiras de São João. Sorri com a lembrança, sorve um
gole de uísque, olha o companheiro e diz:
– Por isso não podemos construir um camping aqui. As temperaturas são muito baixas na maior parte do ano. Imagine a gente dentro
de uma barraca.
– Realmente, diz Gomide, olhando pela janela. É um lugar muito
bonito; pode ser melhor aproveitado.
Armando Fonticielha, o presidente da APCEFER, reeleito em junho para o biênio 1976-1978, anda muito preocupado. Está cada
vez mais concreta a possibilidade de retomada pela Prefeitura de São
Francisco de Paula do terreno de 10 hectares recebido em doação
para a construção da Colônia de Férias da serra. O prazo negociado
está se encerrando. Já estivera em Brasília para tratar do assunto com
a direção da Caixa. Como última cartada, ocorreu-lhe solicitar a vinda de um representante da diretoria para que conhecesse o lugar e
pudesse convencê-lo.
Armando concorrera à presidência da APCEFER, pela primeira
vez, em 1972. Perdera para Reny Zimermann, que reorganizara a
Associação, com a ajuda da esposa, e ainda conseguira construir a
primeira cabana em São Chico.
Fonticielha era muito popular e até ganhara o apelido de Doutor
Twist por ser frequentador assíduo das pistas de dança do Encouraçado
Butikin e outras boates de Porto Alegre. Advogado da Caixa, tinha 32
anos de idade e seu espírito empreendedor era inversamente proporcional à sua estatura. Baixinho, cabelos encaracolados, piadista, inteligente, pensamento ágil, estrategista. Antes de entrar na Caixa Econômica
em 1962, Twist jogava futebol no infantojuvenil do Cruzeiro. Pela
APCEFER passou a atuar ao lado de Juarez, Jarico e Luiz Luz.
Na sua gestão, vem dando grande estímulo aos esportes; não só
ao futebol, como também ao vôlei e ao tênis. Por iniciativa das mulheres, criou a equipe de vôlei feminino. Assim, a Associação passou
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a ganhar maior número de campeonatos nacionais participando em
várias modalidades. Com perfil empreendedor, profissionalizou o
João de Barro, contratando o CooJornal para editá-lo. E teve a colaboração de Flávio Alcaraz Gomes e Luiz Fernando Verissimo como
colunistas.
Armando e Gomide, técnico da área de patrimônio da Caixa
Econômica Federal, tinham chegado à colônia serrana num Corcel
preto que rasgou a cerração. O frio de agosto era a oportunidade ideal
para demover o visitante da ideia de fazer os associados da APCEFER
acamparem em barracas. Armando levara até algumas garrafas de
bom uísque para ajudá-lo na argumentação. A temperatura era tão
baixa que entraram rapidamente na cabana para esperar a cerração se
dissipar. Perto do meio-dia, finalmente, a visão tornou-se límpida e o
sol forte ajudou a afugentar o frio.
Gomide corre a vista pelo terreno que está localizado na parte
alta da cidade, afastado do centro, em frente ao Veraneio Hampel,
tradicional hotel da região. A vegetação rasteira rodeada de pinheiros, o lago lá embaixo. Entende agora por que chamam aquela região
de Suíça Gaúcha. A estrada que passa em frente leva a Gramado e
Canela, dois pontos turísticos em franca expansão. Em breve será
asfaltada, pensou.
Gomide anota tudo, bebe parelho com Armando, porém não diz
nada. E o Doutor Twist esgota seus argumentos. Raspa o chão com o
bico da bota de couro e diz com convicção:
– Além do frio, quero que observe uma coisa. Este terreno tem
pouca profundidade, o solo é basáltico, inadequado para a construção de um camping, como deseja a Caixa. A nossa ideia é construir
um conjunto de cabanas.
Gomide não se abre e assim continua até sua volta para Brasília.
O tempo passa e nenhuma resposta, nem mesmo negativa, chega da
Capital Federal. No entanto, quando já desacreditava no apoio da
Caixa, Armando recebe uma carta da Matriz. O peso do envelope
lhe parece imenso. Abre-o com todo cuidado, como se tivesse uma
bomba para desarmar.
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Não acredita nas linhas que acaba de ler. Depois de ver despedaçada sua esperança, juntará muito mais que os cacos para construir,
com tijolos, as novas cabanas. E, principalmente, reforçar a confiança
de todos na APCEFER.
Pedestres curiosos cercam a Praça da Alfândega naquela manhã de
domingo, 31 de outubro de 1976. José Gabrielense Gomes Duarte,
Gerente-Geral da Caixa no Rio Grande do Sul, orientado pela equipe de engenheiros da empresa especializada em implosão, começa a
acionar o detonador. São 7 horas e 30 minutos quando Gabrielense
completa as 15 voltas na manivela de controle do sistema da implosão.
Envolto numa nuvem de fumaça vermelha, após o soar da segunda sirene do alarme, o prédio de seis andares que abrigara a Caixa
Econômica Federal durante trinta anos desmorona em poucos segundos. Somente a Caixa Forte, de concreto trançado, localizada no
térreo, resiste à implosão.
– Tudo deu certo – comemoram os engenheiros responsáveis pela
operação. – Só alguns vidros quebrados no prédio da Companhia
Caldas Júnior.
E têm razão em comemorar. É a segunda implosão que ocorre na
cidade. A primeira fora em 28 de maio, para pulverizar o esqueleto
queimado das Lojas Renner.
Olhar incrédulo de alguns. Olhar desolado de todos os que naquela instituição centenária depositaram sonhos e esperanças.
– É o progresso! Comentam os espectadores mais jovens.
Muito trabalho a nossa espera, pensam os operários responsáveis
pelo recolhimento dos destroços.
Para mim, relata o Gerente-Geral, em entrevista publicada no dia
1.º de novembro de 1976 no jornal Folha da Tarde, houve na verdade
dois ângulos diferentes de emoção: primeiro, esta foi a nossa casa durante
anos (começou a ser construída em 1908 e foi concluída em 1938) que,
em poucos segundos, ficou reduzida a escombros; segundo, foi a certeza
de estar destruindo algo já obsoleto para dar lugar a um belíssimo prédio,
moderno, funcional, que permitirá atender ao público cem vezes melhor.
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E a Caixa não para. A Agência Central continua atendendo sua
clientela no número 914 da Rua dos Andradas. A Gerência-Geral é
transferida para o Edifício Brasil, na esquina da Rua Caldas Junior
com a Avenida Mauá. Enquanto isso, a galope, o novo Edifício
Querência vai se impondo no vazio da Praça.
Um ano depois, o prédio novo já desperta curiosidade nos passantes com seus doze andares em construção. É o que pensa Júlio ao
passar por ele a caminho do apartamento de sua mãe. Afinal, como
tem vinte e quatro anos de serviços prestados à Caixa, ainda pretende
trabalhar muito naquele edifício novo.
Noite de 31 de dezembro de 1977. Ao som dos foguetes e das luzes que iluminam o céu de Porto Alegre, no apartamento de Cecília
e Manoel há mais um motivo de comemoração. E esse é muito especial.
Quando a rolha da garrafa de champagne atravessa a sala, quase
atingindo as cabeças das pessoas, todos dão um Viva!!! Júlio serve o
espumante e pede um minuto para contar que fora regulamentada a
Lei 6.515/77. Finalmente o divórcio está legalizado no Brasil.
Até então só existia o desquite, simples separação de corpos e de
patrimônio, ou seja, o vínculo matrimonial permanecia intacto, não
dando direito às pessoas de procurarem sua felicidade em uma nova
família.
Todos os olhares se voltam para Martha e Jorge. Apesar do casamento que havia acontecido no Uruguai, eles sonhavam com aquele
momento. Agora poderiam legalizar seus papéis, inclusive as certidões de nascimento dos seus filhos, antes de começarem a idade escolar, aquela das perguntas indiscretas dos coleguinhas.
Vicente e Cecilinha brincavam por ali, em plena inocência.
Olhando-os ternamente, Cecília pediu silêncio e, abraçada a Manoel,
ergueu sua taça:
– O divórcio é importante e eu brindo por ele. Mas, como os
edifícios, também os casamentos podem ser implodidos a qualquer
momento. Para mim, a felicidade e a harmonia encontradas por minha filha e meu genro nunca vão depender de nenhuma lei.
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CAPÍTULO 8

O homem do princípio ao fim
A sineta anuncia mais um fim de aula. Os alunos juntam às pressas seus pertences e saem porta a fora. Alguns já famintos, outros
apenas querendo ganhar a rua e a liberdade.
Liberdade? Era o que ainda ensinavam em todos os milhares
de colégios do Brasil. A Revolução Redentora viera para preservar
a democracia e nos livrar da ameaça comunista. Pensar diferente,
querer liberdade de pensamento e de expressão, era considerado
subversivo.
Olenca arruma vagarosamente seu material na velha pasta.
Quando termina, coloca o casaco e pega o guarda-chuva. Antes de
sair da sala, olha em volta e apaga a luz.
Chega preocupada em casa. Fora uma decisão difícil. Fazer ou
não fazer greve? Mal iniciara o ano letivo de 1979. Nas manchetes dos jornais, a luta dos metalúrgicos do ABC paulista.
Enfrentamento e repressão. Fotos de Lula, o líder sindical, num
estado deplorável.
Desde a assembleia dos professores no Araújo Viana, as palavras de
encorajamento de Hermes Zanetti, presidente do CPERS – Centro
dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, dominam os pensamentos de Olenca. Dia quente de abril, o sol impiedoso na cabeça
de centenas de pessoas sem nenhuma experiência de movimentos
sindicais. São funcionários públicos e ouvem nas estações de rádio
que a greve é justa, mas ilegal. Dias e noites de medo e de angústia.
A greve surpreendeu a sociedade gaúcha, que tinha no seu imaginário a figura romântica da professora e considerava o magistério um
sacerdócio, como se a apresentação da carteira de professor anistiasse
as dívidas. Treze dias de muito medo e apreensão.
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Na escola particular, onde também leciona, Olenca já era mal vista pelos colegas por ser viúva de Raul. Agora a situação se agrava. Os
mais assustados temem a sua má influência.
Antônio chega logo em seguida. Olenca olha o marido com carinho. Um homem valente. Ela gosta de estar ao lado dele nessas horas.
Mas deixa escapar a frase trivial:
– Ué, fechou a estofaria mais cedo? São apenas sete horas.
– Sim, não tenho nenhuma encomenda urgente e estou curioso
para ver se foi aprovada a anistia – respondeu ele, sempre paciente
com a esposa, enquanto ligava o aparelho de televisão.
– Acho que ainda não acabou a votação. Vou preparar um café.
Fifi e Maurinho devem estar com fome.
Antônio percorreu os quatro canais, mas não encontrou as notícias que queria. Foi somente no Jornal Nacional que souberam que
o Projeto de Anistia fora aprovado por 206 votos contra 201, uma
vitória apertada. Só então Olenca percebeu que seu peito doía. Deve
ser a ansiedade, pensou ela. Muitos anos de ansiedade...
Desde 1974, quando o General Ernesto Geisel assumiu o governo com uma agenda de abertura política lenta, gradual e segura e
o MDB, partido de oposição, passou a ter maioria no Senado, alguns setores da sociedade brasileira mobilizavam-se politicamente
pela redemocratização do país. Surgiu o Movimento Feminino pela
Anistia, em 1975, liderado no Rio Grande do Sul pela escritora Mila
Cauduro, cuja atuação intensificou-se após a morte de João Goulart
no exílio, em 1976. Dois anos depois, foi criado o Comitê Brasileiro
pela Anistia, com sede na ABI – Associação Brasileira de Imprensa.
No Brasil e no exterior foram formados muitos comitês que reuniam
filhos, mães, esposas e amigos de presos políticos. À direita, porém,
militares da linha dura não viam com bons olhos o processo de abertura, muito menos a anistia, que representava o retorno dos políticos
cassados e um possível revanchismo.
A morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, motivara uma
reação imediata de Ernesto Geisel, que demitira o Comandante do 2.º
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to entre generais moderados e de linha dura. Mas o fechamento do
Congresso Nacional, em 1977, pelo mesmo Geisel, demonstrou como
eram profundas as contradições políticas vividas no período 19741979. Embora o discurso predominante fosse de abertura, houve um
recrudescimento da repressão, com muitos desaparecidos. Por outro
lado, durante seu governo aconteceram avanços como a revogação dos
atos institucionais e a reforma da Lei de Segurança Nacional.
O projeto de anistia alinhavado pelo Governo Federal refletia essa
luta de forças e embutia um caráter de reciprocidade, na medida
em que incluía os punidos por motivos políticos desde a crise da
Legalidade, em 1961. Mas também anistiava os acusados de crimes
de tortura e assassinato e, por extensão, todos os que sustentaram a
violenta ditadura militar nos últimos quinze anos.
– O General Figueiredo, logo que substituiu Geisel na presidência,
deixou claro que levaria o projeto adiante – diz Antônio – Lembrome quando ele falou, sobre os exilados: Lugar de brasileiro é no Brasil.
Olenca sorri, aliviada, mas ainda com um misto de desconfiança
e temor.
– Enfim, diz ela, um importante passo foi dado. Agora é confiar
que saberemos reconstruir a democracia. Só espero que o Brasil nunca mais permita a eclosão de outro ovo dessa serpente...
Martha acorda cedo, radiante: está completando mais um ano de
vida neste 28 de agosto de 1979. Três anos depois do incêndio das
Lojas Renner, já trabalhando no novo prédio erguido no mesmo lugar, sente-se novamente feliz.
Está na cozinha ajeitando o café. O leite esquenta na velha leiteira, em fogo baixo. Basta olhar para o lado, pronto, o leite ferve, ela
pensa, enquanto coloca o café no saco recém-lavado. A água quente,
despejada com maestria, faz o cheiro bom exalar por toda a casa.
Vicente e Cecilinha descem a escada correndo, entre risos. Jorge já
está de terno e gravata. Dois cachorros e algumas galinhas no pátio
completam a algazarra matinal.
Martha adora o beijo do marido em sua boca, suave, delicado,
que a torna cada vez mais feliz. Os filhos sentam ao redor da mesa de
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fórmica azul-claro, em mochinhos da mesma cor, apanhando fatias
do pão de quarto de quilo, devidamente distribuídas em pratinhos
junto às xícaras.
Jorge liga o rádio e a família ouve junto a grande notícia. A luta
popular vencera: estava decretada a anistia ampla, geral e irrestrita.
Agora, velhos amigos estariam de volta, alguns próximos, outros no
lado oposto do oceano. Jorge conseguira ficar discreto, apesar de sua
idolatria por Leonel Brizola e os muitos serviços que prestara como
advogado a pessoas perseguidas pela ditadura.
Martha e Jorge se abraçam e as crianças os rodeiam, formando uma estrutura única. Então, ele lhe entrega o presente. A
curiosidade feminina rasga rapidamente o papel. Quanta surpresa! O primeiro secador de cabelos, igual ao que tantas vezes
namorara na Renner, enquanto circulava pela loja. Iria estreá-lo
naquela noite.
O olhar de Júlio capta a proximidade da primavera através do
amarelo e roxo dos ipês, mais floridos este ano. Parece que se preparam com esmero para comemorar a anistia. Apressa-se para chegar ao
apartamento de sua mãe e fazer uma visita a Manoel, há dias adoentado. Desta vez a gripe persiste e, na idade dele, não é um bom sinal.
A pressa não o impede de ouvir a canção que escapa de uma loja e
invade a Rua da Praia:
Caía a tarde feito um viaduto,
e um bêbado trajando luto
me lembrou Carlitos...
A lua...
Tal qual a dona do bordel,
pedia a cada estrela fria
um brilho de aluguel.
Ele estanca o passo e ouve o restante da canção, arrepiado e suspenso no tempo:
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E nuvens!
Lá no mata-borrão do céu
Chupavam manchas torturadas.
Que sufoco!
Louco!
O bêbado com chapéu-coco
Fazia irreverências mil
Pra noite do Brasil.
Meu Brasil!
Que sonha com a volta
Do irmão do Henfil
Com tanta gente que partiu
Num rabo de foguete...
Chora!
A nossa Pátria
Mãe gentil,
Choram Marias e Clarisses
No solo do Brasil...
Mas sei que uma dor
Assim pungente
Não há de ser inutilmente
A esperança...
Dança na corda-bamba
De sombrinha
E em cada passo
Dessa linha
Pode se machucar...
Azar!
A esperança equilibrista
Sabe que o show
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De todo artista
Tem que continuar...
A memória lhe traz imagens de Elis Regina no show de maio, realizado no enorme galpão da Vera Cruz de Cinema, em São Bernardo
do Campo, com milhares de pessoas presentes. A renda foi arrecadada para a greve dos metalúrgicos, grande movimento dos trabalhadores a desafiar a ditadura. Depois disso, O Bêbado e a Equilibrista,
composição de Aldir Blanc e João Bosco, foi apelidado de Hino da
Anistia.
Os pensamentos de Júlio agitam-se num turbilhão. Enquanto segue caminhando pela Rua da Praia, a esperança o conquista por inteiro. Lá na Caixa também os ventos são outros. Colegas que nunca
tinham se manifestado começam a tomar posição, e o medo está
cedendo lugar para a coragem.
Por isso, quer conversar com Manoel, seu velho amigo e confidente.
As inúmeras comparações com a ditadura de Salazar, embora com suas
próprias características, o tinham ajudado a compreender o que se passava no Brasil. Quer comentar com ele a volta de Arraes e de Brizola,
tão esperadas. Miguel Arraes, depois dos dois últimos anos de exílio na
Argélia, foi recepcionado em Recife, ainda no mês de agosto. Brizola
chegou no Aeroporto de Foz do Iguaçu, vindo de Assunção, no dia 6
de setembro, para encerrar o mais longo exílio já vivido por um político brasileiro. Tanto assim, que sua primeira declaração à imprensa, depois de requerer passaporte para voltar ao Brasil, tinha sido a seguinte:
Somente quando chegar lá e ouvir português brasileiro à minha volta,
ver aquelas caras familiares do nosso povo, é que perceberei que, finalmente, cheguei em casa. Por enquanto, só consigo entender que alguma
coisa boa me espera.
Pisando o solo brasileiro, a estratégia de Brizola tinha muito a ver
com o Hino da Anistia. Falou pouco, sempre acenando e sorrindo.
Prescreveu de imediato as três regras de ouro para serem observadas
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por todos os seus seguidores: cautela, paciência e prudência. Era a
parte cinzenta da anistia com sua esperança equilibrista.
Anistia (português brasileiro) ou amnistia (português europeu), do grego
amnestía, “esquecimento”; pelo latim tardio, amnestia) é o ato pelo qual o
poder público (poder legislativo, mais especificamente) declara impuníveis,
por motivo de utilidade social, todos quantos, até certo dia, perpetraram determinados delitos, em geral políticos, seja fazendo cessar as diligências persecutórias, tornando nulas e de nenhum efeito as condenações. Enquanto a
graça ou indulto, concedido pelo Chefe de Estado, suprime a execução da
pena, sem suprimir os efeitos da condenação, a anistia anula a punição e o
fato que a causa.
A palavra não sai da mente de Catarina. Ela sabe o que significa,
mas nada como uma boa lida no dicionário (sua paixão), para que
possa formular melhor a ideia. Sente-se algo diferente no ar. Nomes
proibidos voltam a ser pronunciados em voz alta. Há uma esperança
de regresso, de retomada da vida suspensa a partir de um ponto, de
uma data. Famílias inteiras saem às ruas em nome da liberdade.
Catarina nunca gostou de cantar a música Pra Frente Brasil. Ainda
lembra o treinamento para o Desfile da Juventude em setembro de
1970, quando um colega começou a cantar: Noventa milhões em
ação... e ela, então com nove anos, permaneceu muda, sem conseguir
articular uma única palavra da tal música.
No entanto, cantar, aos dezoito anos: Caía a tarde feito um viaduto... sonha com a volta do irmão do Henfil... a enchia de orgulho e lhe
dava uma sensação de que em breve tudo seria diferente. Agora, sim,
a música falava o que estivera reprimido por tanto tempo. Os irmãos
Betinho e Henfil tinham um hino que todos cantavam, e quem tem
um hino faz uma revolução.
Catarina perde-se nas suas mais escondidas memórias de infância.
Onde está Jacira, sua mãe.
O aipim havia sido plantado na noite anterior. Sempre era plantado à noite, quando o pai estava em casa. O terreno já fora preparado
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no final de semana, pois na quinta-feira a lua seria minguante e Jacira
sempre dizia que esta era a lua propícia para plantar tudo o que dava
embaixo da terra.
E quando Catarina perguntava: por quê, a mãe respondia que era
porque o Diabo não podia ver o que estava escondido embaixo da
terra, ele achava que o que a gente comia eram as folhas e não permitia que elas crescessem muito. E Catarina perguntava de novo: por
quê? Porque ele é mau, respondia a mãe, e não nos ama. Catarina
continuava questionando: mas a gente come o aipim e não as folhas.
Pois é, dizia a mãe, a gente o engana. Enquanto as folhas não crescem
muito, o que cresce mesmo é o aipim embaixo da terra, porque Deus
sabe que ele está lá e cuida dele pra gente.
Catarina não entendia muito bem a explicação da mãe. Se ela dizia que Deus era bom, por que a gente tinha que enganar o Diabo?
Afinal, Deus não podia tudo, como a mãe falava?
Enquanto a menina tinha dúvidas, Jacira acreditava piamente na
natureza. A folhinha, pendurada na parede, mostrava que dia 4 de
setembro seria lua minguante, mas naquela quinta-feira eles não poderiam fazer o plantio, pois teriam a visita de amigos que vinham de
Dois Irmãos para uma consulta médica na Santa Casa. Então, adiantaram para quarta-feira. Não faria tanta diferença, uma vez que a lua
cheia já estaria bem fraquinha, não estava tão frio, e as chuvas logo
chegariam para regar a terra.
Seis horas da manhã e Jacira já estava em pé, preparando o café
para o marido e os filhos. Todos tinham horário para o trabalho e as
aulas. Era cedo. Otávio já saíra para trabalhar, como sempre fazia.
Catarina dormia ainda, enquanto Carlos, seu irmão, já se vestia para
ir ao colégio. A mãe tentava acordá-la. Todas as manhãs era a mesma
coisa: o irmão, já vestido, dentes escovados, indo para a mesa tomar
café, e Catarina resmungando ainda, numa preguiça que Jacira não
tinha visto em nenhum dos outros três filhos.
A mãe também não tinha visto em nenhum dos outros tamanha
esperteza e agitação. Às vezes era quase impossível manter a calma
diante de Catarina, que tinha apenas oito anos.
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Olhando a menina, ainda sonolenta, Jacira lembrou que queria
chamá-la Rita por sua devoção à Santa Rita de Cássia, mas o pai insistiu em escolher Catarina e, já que era nome de santa também, ela
não reclamou.
O pai escolhera seu nome porque tinha um amigo chamado
Catarina que muito o tinha ajudado quando vieram morar na Capital.
Quando Otávio lhe disse que poria na filha o seu nome, ele retrucou:
– Mas, Otávio, Catarina é meu apelido!
– Eu sei, mas também é nome de mulher.
Catarina gostava de Otávio, do seu senso de humor e de sua simplicidade, e Otávio nunca entendeu por que ele tinha essa implicância com o próprio nome. E ele sonhara com o amigo uns dias antes
de a filha nascer.
Sonhou que pegara um passageiro na Confeitaria Haiti, na Otávio
Rocha, onde esperava Catarina para ser rendido no carro de praça,
enquanto tomava um café, e ele não veio. Então, chegou o passageiro
e disse que queria viajar. Otávio perguntou: para onde? E o homem,
bem-vestido, de terno preto, camisa branca, sapato brilhando, gravata preta, disse: Vai indo. Quando chegar, tu vais saber!
E Otávio foi.
De repente, uma placa à beira da estrada informava, com letras
bem grandes, a direção de Santa Catarina, e Otávio só via mar e mar
dos dois lados da estrada, como se estivesse em uma ponte, e lá, no
meio do mar, Catarina nadava e acenava para ele.
Otávio tentou acenar de volta, mas quando foi levantar a mão,
percebeu que o aceno de Catarina era um aviso para ter cuidado com
o homem que estava no banco de trás do carro, como se quisesse dizer que ele seguisse em frente e não demonstrasse que o vira na água.
E ele seguiu.
Quando olhou para trás, o passageiro já não estava mais no carro,
nem ele na estrada. Estava em casa com a filha recém-nascida nos
braços.
Acordou do sonho, no meio da noite, chamou a mulher e disse-lhe: Se o nenê for menina vai se chamar Catarina. Jacira, sonolenta
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e cansada com o peso da gravidez, concordou com o marido e voltou
a dormir.
A menina nasceu no dia 26 de agosto de 1961, entre a renúncia
de Jânio Quadros e a organização dos gaúchos, liderados por Brizola,
para garantir Jango no poder.
Quando o amigo de Otávio veio visitar a pequena Catarina,
trouxe um anel e uma aliança de ouro para ela, que, segundo ele,
encontrara dentro de um pneu que estava na oficina onde trabalhava antes de ser motorista de praça. Jacira ficara impressionada com
o anel e a aliança, tão pequeninos, do exato tamanho dos dedos
gordinhos da filha.
Otávio, depois que ele saiu, comentou com a esposa:
– Muito estranho este meu amigo.
– Por que, Otávio? Uma pessoa tão educada!
– Por isso mesmo. Tão educado, tão inteligente e trabalhando
como chofer de praça!
– É, mas a gente não tem que ficar falando dele assim. Ele sempre
foi muito bom e trouxe até este lindo presente. E, para não deixar o
Carlos magoado, trouxe um monte de balas Mocinho pra ele.
– É, tu tens razão.
Catarina recusou, educadamente, o convite para ser padrinho da
menina, dizendo que logo iria voltar para sua terra e talvez tivesse que
viajar para outros lugares, e não gostaria de ter uma afilhada a quem
não pudesse dar atenção.
Otávio e Jacira aceitaram as explicações. O colega taxista ainda
visitara o amigo e sua família algumas vezes, mas, desde março de
1964, nunca mais aparecera.
No dia que não sai da cabeça de Catarina, o pai chegou para almoçar bem depois do meio-dia e não saiu mais de casa. Ele e a mãe
falavam baixo e longe das crianças. A menina, esperta e curiosa, ouviu de longe a conversa, não entendeu nada em seus oito anos, mas
ouviu o pai falar do tio Catarina. Ouviu falar, também, de sequestro,
e, muito curiosa, queria saber o que era.
– Isso não é coisa de criança – ralhou a mãe –, vai brincar!
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O rádio noticiava algo que os deixava preocupados, e Catarina,
quando ouviu o som de um helicóptero, saiu correndo e gritando:
– Carlos, olha o helicóptero! Mãe, um helicóptero!
Os pais, falando ao mesmo tempo, ralharam com ela:
– Fica quieta, guria! Passa já pra dentro! Sai da rua!
Assustada e quase chorando, Catarina entrou, mas ainda queria
que o irmão visse o helicóptero, que a fascinava.
A menina cresceu com a sensação de que sempre tinha alguém
que podia ouvir e ver o que fazíamos, mesmo quando não falávamos
e não fazíamos nada. Quando ouvia o som de algum helicóptero,
ficava espiando pela janela, não saía mais à rua para vê-lo e abanar
para quem pudesse estar olhando lá de cima.
Ela não se lembrava do amigo dos pais de quem herdara o apelido
como nome. Mas sabia do presente que ele havia lhe dado, embora a
mãe nunca tivesse deixado que usasse, para não perder.
Otávio de vez em quando falava para Jacira que achava que o amigo Catarina abandonara o táxi e nunca mais tinha aparecido porque
andava metido em coisas de política, mas falava baixo, porque, desde
o dia 31 de março de 1964, todos falavam baixo.
Catarina era uma menina falante e destemida. Não tinha medo de
nada, conversava com todo mundo, e o pai dizia que seria advogada.
Mas o que ela gostava mesmo era de ler poesias, que recortava do
Correio do Povo.
A mãe tinha medo que ela se metesse em encrenca; afinal, era
uma época em que não se podia falar muito, nem com muita gente.
E criança nunca sabe o que deve falar. Na escola ela aprendia que,
há bem pouco tempo, alguns grupos queriam fazer baderna, matar
pessoas inocentes, acabar com a paz no Brasil. Mas também aprendia
que agora estava tudo no seu devido lugar, pois os militares conseguiram impor a ordem e, finalmente, trazer o progresso ao país.
Catarina não acreditava muito nisso, mas eram tempos de aprender e concordar. Ela já não era mais criança: tinha quinze anos e do
muito que ouvia e lia, sabia que pouco podia falar.
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Descobria a poesia nas aulas de literatura e sofria com a dor
e o abandono de Álvares de Azevedo, viajava até as estrelas de
Olavo Bilac e aprendia a ouvi-las. Amava os sonetos de Vinicius
de Moraes e se construía com O Operário em Construção, que lia
e decorava:
Era ele que erguia casas
Onde antes só havia chão.
Como um pássaro sem asas,
Ele subia com as casas
Que lhe brotavam da mão.
O pai ainda era motorista de táxi e, certo dia, chegou em casa
triste e disse que talvez nunca mais vissem o amigo Catarina. A mãe
quis saber o que tinha acontecido e o pai lembrou o sonho que tivera
tantos anos antes.
Catarina partilhava da curiosidade da mãe e não conseguia entender o que o pai falava. Então ele disse que havia ouvido, no táxi,
dois passageiros que falavam sobre um certo Catarina, que participara de movimentos contra o governo e tinha sido preso por agentes do
DOPS, e depois disso não se soube mais dele. Os passageiros também comentaram sobre uma ação do governo que fazia desaparecer
os inconvenientes, jogando-os ao mar.
A mãe, sempre ponderada e tranquila, disse que se isso fosse verdade, Catarina tinha sido amigo mesmo, afastando-se para não comprometê-los. Até porque há muito tempo ela sabia o nome verdadeiro dele. O nome era Raul.
A admissão, por três sucessivos concursos públicos, de novos
empregados transforma o dia a dia da Caixa Federal no início
da década de 1980. Buliçosos e idealistas, os jovens provocam
uma revolução nos costumes da empresa. Querem mais do que
um emprego. São novas manifestações culturais que agora se
impõem.
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Movidos por esse objetivo, Juçara Quintana e Luiz Carlos Peixoto
e Silva procuram a área de Recursos Humanos da Caixa para propor
a encenação de peças teatrais.
Após o período de inscrição, recebem quarenta interessados, que
logo se reduzem a quinze, pela falta de experiência em artes cênicas.
Com esses pioneiros, cria-se o Grupo de Teatro da Caixa.
Alastro, roteiro poético de Luciano Alabarse, dirigido por Augusto
Hernandez, colega economiário, estreou com figurinos simples no
palco do próprio auditório da Caixa Federal, no 12.° andar do recém-inaugurado Edifício Querência.
– Pois é, gente, mas é preciso muito mais do que interesse e disposição para compormos um verdadeiro grupo teatral, comenta Juçara
Flores numa reunião de trabalho.
– Do que tu estás falando?
– De recursos financeiros, de patrocínio.
– Neste caso, vamos procurar a nossa Associação – concluem os atores.
E foi assim que a APCEFER, ainda na gestão de Armando
Fonticielha, abrigou o Grupo de Teatro.
Com a parceria entre a Caixa e a Associação, o Grupo leva ao
palco da sala Álvaro Moreira uma peça mais elaborada, O Homem
do Princípio ao Fim, de autoria de Millôr Fernandes, interpretada
por Juçara Quintana, Jaciangela, Juçara Flores, Julio Cezar Teixeira,
Marisa Menegazzo, Miki Bellini, Paulo Afonso, Luiz Carlos Peixoto
e Silva, Rossini Medeiros e Sirlei Maria Davi.
É um grande acontecimento. Júlio está curioso para ver o espetáculo daquela noite e quer chegar com antecedência. Em geral, é a
esposa que se adianta. Pela primeira vez, ele está próximo da porta,
pronto para sair.
– Priscila, Clara! Já são quase oito horas, e imagino que vai ter
fila.
– Já estou indo – responde Priscila.
– Só falta pegar minha bolsa – grita Clara, que convidara sua amiga Catarina e chega com ela aos cochichos na sala de visitas.
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– Temos que sair de uma vez. Ainda vamos buscar minha mãe e o
seu Manoel.
Júlio tinha lido sobre a peça e o tema o agradara muito. Millôr havia traçado um grande painel da trajetória humana, tratando de seus
sentimentos, angústias, contradições, bem como de sua capacidade
de criar e de destruir. Isso ajudava o povo a compreender os anos de
ditadura e o momento atual para sair dela. Além disso, o autor havia
mostrado grande habilidade na inserção de citações de escritores consagrados. E tudo com leveza e situações para dar gargalhadas. Enfim,
haveria de ser um grande espetáculo.
Chegaram quarenta minutos antes, mas muita gente já estava ali.
De mãos dadas com Priscila, Júlio sobe os degraus e, antes de entrar
na fila, lê um a um o nome dos colegas. Uma pontinha de inveja lhe
invade o coração.
– Bem que eu poderia fazer parte desse grupo. Fui convidado para
os testes. Cheguei até a acompanhar alguns ensaios, mas... me faltou
coragem, Pri.
– Quem sabe da próxima vez te dou um empurrãozinho.
O saguão do Centro Municipal de Cultura parecia pequeno para
abrigar tanto público. Sem lugar numerado, as 110 cadeiras do teatro
Álvaro Moreira são muito disputadas. Chefes e empregados, despidos de seus papéis do cotidiano bancário, vão se transformar, magicamente, em atores e atrizes.
Sob o olhar atento do público, começa o Quadro 1: Eva, Adão,
a maçã e a serpente no Paraíso apresentam O Homem no seu
Princípio.
Um dia, o Todo-Poderoso levantou-se naquela imensidão desolada em
que vivia, convocou os anjos, os arcanjos e os querubins, e disse: Meus
amigos, vamos ter uma semana cheia. Vamos criar o Universo e, dentro
dele, o Paraíso. Devemos criar a Terra, o Sol, a floresta, os animais, os
minerais, a Luz, as estrelas, o Homem e a Mulher. E devemos fazer tudo
isso muito depressa, pois temos que descansar no domingo. E no sábado,
depois do meio-dia.
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Ali estava Adão, prontinho, feito de barro. Durante muito tempo,
aliás, se discutiu se a mulher não teria sido feita antes. Mas está claro
que a mulher foi feita depois. Primeiro, porque é mais caprichada. Mais
bem acabada. Deus, nela, desistiu do barro e usou cartilagem. E colocou
nela alguns detalhes que têm feito um imenso sucesso pelos tempos a fora.
Segundo, vocês já imaginaram se a mulher tivesse sido feita antes, os palpites que ela ia dar na confecção do homem?
Conforme prevíamos, assim que Eva foi criada, olhou em volta e começou a dar palpites sobre a criação:
– Hi, Todo-Poderoso, quanto animal sem coloração! Muda isso; pra
floresta o que vai pegar mesmo é o estampado!
Deus acedeu. E enquanto ele mudava a pele dos bichos, Eva saiu passeando e resolveu tomar um banho no rio. A criação inteira veio então
espiar aquela coisa linda que ninguém conhecia. E quando Eva saiu
do banho, toda molhada, naquele mundo inaugural, naquela manhã
primeva, estava realmente tão maravilhosa, que os anjos, os arcanjos e
os querubins não se contiveram e começaram a bater palmas, entusiasmados:
– O autor! O autor! O autor!
As últimas palavras do texto quase não são mais ouvidas, já que a
porção feminina da plateia aplaude freneticamente.
Manoel, Cecília, Júlio, Priscila, Clara e Catarina apreciam atentamente a movimentação dos artistas, todos seus conhecidos da
APCEFER. Em quadros combinando cenas de peças de Molière,
Shakespeare, Brecht e do próprio Millôr, O Homem do Paraíso defronta-se com seus principais sentimentos e convicções. Amor, ódio,
saudade, medo, ciúme, solidão, riso, Deus e o Fim desfilam com a
ousadia do grupo de amadores.
A alegria da música e a originalidade dos figurinos instigam o público ao Quadro 8: O Riso. E inicia o narrador:
Eu vi a COISA!
Tinha cabeça de prego
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cabelo de relógio
testa de ferro
cara-metade
ouvidos de mercador.
Um olho d’água
outro da rua.
Pestana de violão
pupilas do senhor reitor
nariz de cera
boca de siri
vários dentes de alho
e um de coelho.
Língua de trapo
barba de milho
e costeletas de porco.
Tinha garganta de montanha
um seio da pátria, outro da sociedade.
Braços de mar
cotovelos de estrada
uma mão de obra
outra mão boba
Palmas de coqueiros
dois dedos de prosa
um do destino
e unha de fome.
Tinha corpo de delito
tronco de árvore
algumas juntas comerciais
e outras de bois.
Barriga de revisão
umbigo de laranja
cintura de vespa
costas d’África
pernas de mesa
A Casa do João-de-Barro

139

canela em pó
plantas de arquitetura
um pé de moleque
e outro pé de vento.
– Incrível! O texto é cúmplice da visão descontraída que Millôr
tem da própria condição humana – comenta seu Manoel, feliz com
as risadas de Clara e Catarina.
Ator A – Dizia o Diretor: Eu acho que as atrizes do teatro brasileiro
são todas muito másculas. Respondia a atriz: Bem, alguém tinha que ser.
Atriz B – E a menininha, achando um monte de latas de leite condensado num recanto do parque, gritou para o pai: Papai, papai, achei
um ninho de vaca!
E novamente muitas gargalhadas.
A dinâmica do espetáculo, ao aproximar-se do fim, não deixa perceber, até pela penumbra, que a cabeça já branca de Manoel pende
para o lado. Parece querer descansá-la no ombro da esposa.
– Manoel, Manoel, o que tens? Júlio César, me ajuda aqui – diz
Cecília, aflita.
Júlio, sentado logo atrás, sustenta-lhe a cabeça. Afrouxa a gravata,
desabotoa o colarinho. Manoel suspira e vai voltando do desmaio.
O ruído das palmas toma conta do teatro. Os espectadores se levantam. O elenco agradece várias vezes e deixa o palco sob enorme ovação.
– Como estás, meu querido? – pergunta Cecília enquanto caminham em direção à saída da sala, Júlio amparando Manoel.
– Estou bem, estou bem, agora. Mas, na verdade, Cecília, esta
peça mexe muito com a emoção da gente. Parece mesmo, como em
Portugal, que aqui também vai acabar a ditadura.
– Para isso, disse Júlio, segurando-o firme pelo braço, só falta mais
um milagre.
– E qual seria ele, pois, pois?
– O Brizola eleger-se governador do Rio de Janeiro.
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CAPÍTULO 9

De camarote não, a luta é aqui no chão!
Verão. Férias. Mês de janeiro de 1984. Bernardo Amaral, da
Agência de Passo Fundo, conseguiu se classificar e garantir um apartamento na colônia em Tramandaí. Nos próximos dias vai fazer uma
das coisas de que mais gosta: conviver com colegas de todo o Rio
Grande do Sul. Escriturários, caixas executivos, gerentes, alguns já
conhecidos, outros novos, sempre se encontram na hora do chimarrão, ao final da tarde, quando do retorno da praia, e nos churrascos,
pois um faz o fogo e os demais vão encostando seus espetos.
Estão lá o Paulinho Castaman, de Santa Maria, o Mário Peixoto,
de Palmeira das Missões, o Rudigar, do Setor de Habitação de Porto
Alegre, o Adroaldo Schmidt, de Cachoeira do Sul, o Jorge Andina,
de Livramento, o Mauro Rolão, de Uruguaiana, o Walmir, de São
Gabriel.
As conversas são quase sempre sobre a CEF, e cada um tem seus
causos para contar. Bernardo, bem à vontade, copo de cerveja na mão,
cita dois acontecimentos marcantes para ele. O primeiro é a construção da sede da APCEFER em Passo Fundo:
– Foi uma briga de foice. O Ervino Steinhaus, Gerente da
Agência, conseguiu que os Laimer nos doassem uma área no Parque
da Roselândia, um baita lugar para fazer uma sede social.
– Baita mesmo, como a área da Colônia de São Francisco de Paula.
– Mas, como em São Chico, também tinha prazo para fazer a
obra; se não, a gente perdia o terreno.
– Quanto tempo?
– Um ano e meio. Pouco tempo para quem não tinha um tostão
furado em caixa. Mas aí a turma honrou a canção do Teixeirinha:
Orgulho de ser passo-fundense.
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– O quê?! Saíram a cantar pelas ruas?
– Saímos foi a mobilizar todo o pessoal das Agências, a fazer rifas,
jantares, um grande mutirão de todos os colegas e das nossas famílias.
– É assim que se conseguem as coisas, tchê.
– E conseguimos mesmo. Em poucos meses foi cercada a área,
feita a terraplanagem para o campo de futebol, construído um galpão de costaneira, algumas churrasqueiras no mato de timbós, uma
cancha de bocha, e lá está a sede da APCEFER em Passo Fundo. Já
estamos até fazendo planos para perfurar um poço artesiano e colocar
uma piscina.
Bernardo encheu outra vez o copo com a cerveja gelada, enquanto
o assunto mudou para o futebol. Quando o Grenal da turma arrefeceu, aproveitou para contar outro
que o emocionava. A conquista do 1.º Campeonato de Futebol de Salão abrangendo o Estado
todo, organizado pela APCEFER e realizado em Porto Alegre, no
Ginásio inaugurado em 1979. Passo Fundo vencera de forma invicta. Um timaço, onde se destacaram o goleiro Flávio, marido da
colega Terezinha Dias, e o goleador Eroni Rodrigues Schleder, que
era Caixa Executivo.
O churrasco de cada um foi sendo cortado e partilhado com a
turma. A soneira bateu no grupo. Bernardo acabou ficando sozinho
com Júlio Vargas, que chegara bem depois dos outros, e aproveitou
para fazer-lhe algumas perguntas sobre política. E falou em voz
baixa, como se fazia sobre esses assuntos no Brasil nos últimos vinte
anos.
– O senhor viu o comício de São Paulo na televisão?
Júlio sacudiu a cabeça, aquiescendo. Seus cabelos negros, passados
os cinquenta anos de idade, recém começavam a ficar grisalhos nas
têmporas. É o sangue de índio de São Borja, Júlio César, como lhe
dizia, com orgulho, a mãe.
– Vi, sim. E fiquei impressionado.
– Eu também. E se a ditadura deixou a Rede Globo transmitir, é
porque existe alguma esperança.
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Na noite anterior, 25 de janeiro de 1984, o Jornal Nacional mostrara cenas impressionantes de uma multidão de duzentas mil pessoas
na Praça da Sé, em São Paulo. Tinham aparecido na tela artistas famosos, como Fernanda Montenegro, Sônia Braga, Christiane Torloni,
Milton Gonçalves, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Martinho da
Vila, Fafá de Belém, Alceu Valença e muitos outros. Ao final houve uma grande comoção popular quando Chico Buarque tomou o
microfone e, em vez de cantar, disse com entusiasmo: A praça está
falando para todo o Brasil, pedindo Diretas Já!
Estava rompida a barreira de silêncio que a emissora mais beneficiada pela ditadura vinha impondo acerca da mobilização popular
pelas eleições diretas para Presidente da República. Mesmo assim, o
Jornal Nacional misturara a notícia com os festejos pelo aniversário
da cidade de São Paulo, inútil estratagema para diminuir a força do
fato político.
Há exatamente um ano, o Deputado Dante de Oliveira, eleito
pelo PMDB do Mato Grosso, apresentara um projeto à Câmara
dos Deputados permitindo a eleição direta para Presidente da
República. Uma heresia para a ditadura, que pretendia escolher o
sucessor do General João Figueiredo, como vinha fazendo desde o
golpe de 1964, ou seja, de forma indireta, através de um colégio
eleitoral intimidado.
A partir de então, Dante de Oliveira, até ali um ilustre desconhecido,
empreendeu uma verdadeira maratona para obter apoio a seu projeto.
Lideranças de PDT, PTB e PT uniram-se ao PMDB, formando uma
mobilização suprapartidária. A sociedade civil organizada aderiu ao
movimento, principalmente através da OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil), da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), da
ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e da UNE (União Nacional
de Estudantes), buscando dar força popular ao projeto democrata.
Júlio pensou nas palavras do seu cunhado Jorge, que lhe telefonara
de um orelhão à noite passada, entusiasmado com o Comício de São
Paulo: agora vão pipocar comícios pelas Diretas Já em todo o Brasil.
Temos que nos preparar para o nosso em Porto Alegre. Mas não disse
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mais nada. Conhecia Bernardo apenas daqueles churrascos e achou
melhor deixar a conversa por ali.
O dia 13 de abril de 1984 está marcado na folhinha, na agenda,
no caderno de poesia, no calendário da mesa de trabalho. A ansiedade toma conta de Catarina. Clara já havia ligado duas vezes. A tinta
ainda está fresca. Mesmo assim, ela enrola a faixa rapidamente e sai
apressada. São mais de 18 horas. Na frente do prédio, Clara espera por ela, ansiosa. Com o tempo, ficara ainda mais parecida com
Priscila. Mas só fisicamente. Loura e esguia, herdara de Júlio aquela
energia constante que brilhava em seus olhos azuis. Catarina, morena de cabelos curtos e olhos muito negros, também era idealista e
determinada. Se dependesse delas, tudo no Brasil iria mudar, e para
melhor.
Descem a Borges, entusiasmadas com o amontoado de gente que
se aglomera no Largo da Prefeitura, tomando conta também do espaço diante do Mercado Público e da Praça XV. De onde estão, na
Esquina Democrática, o povo parece formar uma grande cruz. A liberdade de braços abertos, pensa Catarina. Muitas pessoas, na maioria
jovens, vestem calças jeans e camisetas onde se lê a frase: Quero votar
para Presidente – Diretas na cabeça. Clara sente as unhas de Catarina
em seu braço. Olham-se e sorriem, num misto de alegria e expectativa.
Nascidas há pouco mais de vinte anos, logo antes de começar a
ditadura, é a primeira vez que vão participar de um comício. Por isso,
até se esquecem da faixa e só vão abri-la quando, detidas pela multidão, não conseguem avançar mais. Desenrolam o pano branco e cada
uma o segura de uma ponta. Ali está escrito apenas, em grandes letras
vermelhas: DIRETAS JÁ! Um estandarte que se une às bandeiras do
Brasil, do Rio Grande do Sul, dos partidos políticos, da UNE e muitas outras que parecem respirar novamente, depois de tanto tempo
guardadas em cantos escondidos.
Começa a escurecer quando o palanque improvisado junto à fonte
Talavera de la Reina, presente do governo republicano da Espanha
por ocasião do centenário da Revolução Farroupilha, fica lotado,
ameaçando cair. Figuras políticas conhecidas, como Leonel Brizola,
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Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Alceu Collares, Pedro Simon,
Luiz Inácio Lula da Silva, e muitos outros, estão lado a lado com
artistas engajados com a campanha das Diretas, que acompanham as
caravanas pelo Brasil a fora.
Fafá de Belém entoa o Hino Nacional, onde cada nota é solfejada como um pedido de perdão. Catarina fecha os olhos e ouve as
palavras como se fossem chaves abrindo cadeados de prisões, braços
amigos e sorrisos resgatando e acolhendo torturados, desaparecidos
e exilados. Vítimas das garras de chumbo de um período que nunca
será esquecido. Nunca mais. Nunca mais. As lágrimas escorrem livremente no seu rosto.
De repente, Catarina parece despertar e vê ali bem perto outro
olhar, verde de mar, que faz algazarra dentro dos seus olhos. Tenta
disfarçar as lágrimas, e a surpresa, quando o homem, aparentando
uns trinta e poucos anos, aproxima-se decidido, mão estendida, voz
macia:
– Meu nome é Bernardo, muito prazer.
– Catarina.
Não. Os olhos dele não tinham a cor do mar. Eram muito doces
e tinham a cor do mel.
Vivendo uma grande paixão, Catarina e Bernardo resistiram melhor
à decepção que sofreram doze dias depois daquele primeiro encontro. No dia 25 de abril, a ditadura conseguiu sufocar no Congresso
Nacional a esperança de muitos milhões de brasileiros. Dos 480 deputados, por se tratar de emenda à Constituição, seriam necessários 320
votos, ou seja, o equivalente a dois terços do plenário. Foram 298 votos favoráveis, faltaram somente 22. Não foi uma derrota esmagadora.
Para isso servira a grande mobilização popular.
Servira também para que alguns jornais rompessem a barreira da
censura, como a Folha de São Paulo, no editorial intitulado Cai a
Emenda Nós Não:
Frustrou-se a esperança de milhões. Uma compacta minoria de maus
parlamentares disse não à vontade que seu próprio povo soube expressar
com transparência, firmeza e ordem. Nunca a sociedade brasileira se erA Casa do João-de-Barro
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gueu com tal vulto, nunca um movimento se irradiou de modo tão amplo
nem o curso da história se apresentou assim palpitante e inconfundível.
Em poucos meses a campanha das Diretas Já dissolveu fronteiras de todo
tipo para imantar o espírito dos brasileiros numa torrente serena, profunda, irrefreável. Um povo sempre acusado de abulia e de inaptidão
para a vida pública ofereceu, ante a surpresa de observadores nacionais e
estrangeiros, o espetáculo de seu próprio talento para se organizar e manifestar com responsabilidade, energia e imaginação. A tudo isso alguns
congressistas disseram não. Evitemos insultar a memória do passado e as
gerações de amanhã chamando-os congressistas: são representantes de si
próprios, espectros de parlamentares, fiapos de homens públicos, fósseis da
ditadura.
Na Caixa, os funcionários, contagiados pelos novos ventos, também querem mudanças. E pra já.
– Alô, Regina? Aqui é a Bia. Vamos almoçar juntas hoje? Temos
muito pra conversar.
– Tá bem, às 13 horas no restaurante da Caixa, pode ser?
– Certo. A primeira que chegar guarda a mesa.
A sucessão desses encontros liderados por Beatriz Garcia amplia-se cada vez mais. Também por isso, e mais por cautela, o
grupo tatuado pelo medo dos anos de repressão passa a se reunir,
quase clandestinamente, sempre fora dos locais de trabalho. Da
convergência de preocupações coletivas nasce a decisão: formar
uma chapa e concorrer à APCEFER. As eleições para o biênio
84/86 acontecerão, como de praxe, em junho, mês em que a entidade foi fundada em 1953. Os vitoriosos vão suceder a Camilo
Carvalho Coelho.
Com uma grande festa e após intensa negociação, o grupo lança
a Chapa 2 – VITÓRIA JÁ! Sérgio Nunes da Silva para Presidente e
Maria Regina Pereira Figueiró para Vice.
Serginho, formado em Economia, 32 anos, ingressou por concurso público na Caixa em 1975. Atua como analista de projetos
na Divisão de Aplicações. Regina também foi admitida no mesmo
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ano. Formada em Relações Públicas e Direito, é Gerente do Posto
de Serviço SESI. Mesmo sendo ambos Conselheiros da APCEFER
na atual gestão, o Presidente Camilo declara ao jornal João de Barro:
Nossa posição com relação ao pleito do próximo dia 15 é de absoluta
isenção...
A plataforma da chapa recém-lançada tem como linha mestra: lutar pelo direito à sindicalização (cujo sinônimo para esta expressão foi,
sem sucesso, procurado nos dicionários para evitar traumas ao eleitorado mais conservador) e pelo direito à jornada de seis horas de trabalho para os empregados da Caixa, a exemplo dos demais bancários
brasileiros. O programa também privilegia, através da proposta de
criação de uma Diretoria de Relações no Trabalho e da concessão de
espaço permanente no jornal João de Barro, defender o Movimento dos
Auxiliares de Escritório, expressivo contingente de empregados que
desde a admissão é discriminado no quadro de pessoal da Caixa. E,
por isso, reivindica isonomia.
A Chapa 1 – Ação e Mudança – Quindunga, Presidente, e Lampert,
Vice, quer a APCEFER como um clube para reunir amigos, o que
provoca um excelente editorial da edição de maio do João de Barro:
ELEIÇÕES
Aqueles que pensam ser a APCEFER apenas um clube social estão
redondamente enganados. Embora não seja do agrado de uma minoria muito bem situada na hierarquia da Caixa, a Associação não reúne os empregados da CEF apenas para lazer. Poderíamos dizer que a
APCEFER é mais que um clube e menos que um sindicato apenas por
força da legislação.
Debaixo da bandeira associativa, entretanto, se reúnem todos aqueles
realmente engajados no movimento, cuidando sempre que os direitos do
grupo não sejam atropelados pelo arbítrio, pela intransigência e até pela
ignorância, por que não?
Pelo exposto, deve-se imaginar que a pessoa que almejar conduzir os
destinos da Associação tem que ter compromisso, antes de mais nada,
A Casa do João-de-Barro

147

com a classe. Não deve ser apêndice de grupo temporariamente dominante. Deve ser independente e ter, dentro da cabeça, ideias e ideais.
Objetivando: quem não for independente não pode, por exemplo, lutar
pelos interesses dos auxiliares de escritório. Quem não tiver ideias não
descobrirá os caminhos. Quem não tiver ideais não terá o desprendimento necessário quando o confronto for inevitável.
Pense nisso quando for votar para Presidente da APCEFER.
Os apoiadores da Chapa 2 não medem esforços para elaborar material de campanha, viajar e divulgar os propósitos da Vitória Já! O
período eleitoral se estende pela 1.ª quinzena de junho de 1984. E
não faltam até momentos divertidos.
No Restaurante da Caixa, dia 15 de junho, quando pelo calendário votam os associados lotados no Edifício Querência, o prato principal impresso no cardápio é Filé a Quindunga, forma de divulgar a
Chapa 1 aos eleitores.
Mas o grupo de Sérgio e Regina age rapidamente e com muita
criatividade. Na saída do restaurante, são entregues comprimidos de
Sonrisal (com o slogan da Chapa 2) a todos os que comeram aquele
prato indigesto.
E Vitória Já! ganha o pleito com mais de 500 votos de diferença,
num total de 2.928 votos computados.
Abraços, lágrimas e coquetel marcam o dia da posse. O tempo
corre. A APCEFER realiza grande reestruturação interna, com a
contratação de um gerente administrativo. Sob a presidência de
Airton Nunes da Silveira, o Conselho Deliberativo reúne-se pela
primeira vez no interior do Estado. Pelotas é o local do encontro. Já
o Conselho Fiscal, presidido por Dirnei Amaral Alves, define princípios e critérios para qualificar os controles contábeis e financeiros
da Associação. A reforma do edifício Castor, na Rua dos Andradas
1.780, cedido pela Caixa em comodato à APCEFER, possibilita a
inauguração dos serviços fisioterápicos e de uma academia de ginástica bem no centro da cidade. É a Vitória Já! cumprindo suas
primeiras promessas.
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Alguns meses depois, Júlio e Manoel conversam sobre a situação
política no Brasil.
– O senhor viu que o Tancredo Neves vai concorrer à presidência
como candidato da oposição?
– É a famosa conciliação das elites, diz Manoel, enquanto saboreia
o café que Cecília acaba de fazer.
– O senhor acha mesmo?
– Desde que o Tancredo disse que aceita liderar as negociações
entre o governo e a oposição, está claro para mim que ele quer ser
o novo presidente. O Andreazza e o Maluf duelam pelo voto da ditadura no colégio eleitoral, dividindo o governo e o PDS. E não se
pode ignorar a grande mobilização pelas Diretas Já, demonstrando
que o desejo do povo é poder votar para presidente...
– Mas isso não será mais possível agora, pois a emenda não foi
aprovada.
– Sim, mas mesmo em eleição indireta, a candidatura de Tancredo
contempla a oposição e acalma o povo.
– Esperto ele é, diz Júlio. Na Legalidade, lembro como se fosse
hoje, ele convenceu o Jango a engolir o parlamentarismo e acabou
Primeiro-Ministro.
– Exatamente, concorda Manoel. A ditadura que se cuide...
O mineiro Tancredo Neves passou a ser o nome de consenso dentro das oposições. Político experiente, não tinha o apelo popular de
Ulysses Guimarães e Leonel Brizola, mas era hábil negociador. Mesmo
assim, ninguém acredita que ele consiga vencer Paulo Maluf, que acabou derrotando o Coronel Andreazza como candidato do PDS.
No verão de 1985, de férias na faculdade, Clara e Catarina resolvem acampar em Garopaba. Para não preocupar os pais, não dizem que pretendem ir de carona. Receosas, convidam Bernardo para
acompanhá-las.
– Eu topo, diz ele, sempre apaixonado por Catarina. Vou a Passo
Fundo, pego as minhas coisas e volto domingo à noite.
– Ok, então saímos na segunda-feira de manhã bem cedinho.
Tomara que o tempo esteja bom.
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Logo que chegam à freeway, Bernardo tira da mochila um cartaz
escrito em letras de forma: GAROPABA, e as meninas empinam o
polegar, pedindo carona.
Em quinze minutos já estão acomodados na boleia de um caminhão. O motorista, seu Vanderlei, gosta de música popular brasileira
e tem várias fitas-cassetes espalhadas pelo painel.
– Se querem ouvir alguma fita, podem escolher à vontade.
Catarina escolhe uma do Milton Nascimento. Aos primeiros acordes de Coração de Estudante, lembra-se que hoje é 15 de janeiro,
dia da votação para Presidente da República pelo Colégio Eleitoral.
Cheios de esperança começam a cantar juntos o trecho que diz:
Pode estar aqui do lado
Bem mais perto que pensamos
A folha da juventude
É o nome certo desse amor
Já podaram seus momentos
Desviaram seu destino
Seu sorriso de menino
Quantas vezes se escondeu
Mas renova-se a esperança
Nova aurora a cada dia
E há que se cuidar do broto
Pra que a vida nos dê flor e fruto
Coração de estudante
Pouco antes do meio-dia, já adiantados no percurso, seu Vanderlei
consegue sintonizar uma rádio AM, que transmite a votação no
Colégio Eleitoral, a tempo de ouvir a declaração do deputado João
Cunha, do PMDB de São Paulo, que deu a Tancredo Neves a vitória
com o seu voto de número 344:
– Tenho a honra de dizer que o meu voto enterra a ditadura funesta
que infelicitou a minha Pátria.
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A festa que se inicia neste momento dispensa o restante da votação. O povo que dera início a tudo com a campanha das Diretas Já, e
estivera ausente às vésperas da eleição, volta às ruas para comemorar,
de norte a sul do país, o retorno da democracia.
Emergência lotada. A expectativa do próximo boletim médico
transforma poucos minutos em intermináveis horas de aflição. Os
informes da doença de Tancredo Neves monopolizam a atenção de
todos os lares brasileiros. O povo está atordoado. Depois de tantos
anos de ditadura militar, o Presidente Tancredo Neves caíra doente na véspera da posse. Parecia até mentira. O Vice, José Sarney,
um trânsfuga da Arena, fora empossado em 15 de março de 1985
Presidente do Brasil.
Martha acorda com uma sensação estranha. Lembra o sonho que
tivera. Uma multidão caminha pelas ruas cantando com voz sofrida.
Misturada ao povo, uma mulher sorri, canta, e consola. Olha para
aquela gente triste e vislumbra mais um tempo de sofrimento. Em
poucos segundos um cone de luz envolve a mulher e sua imagem
desaparece.
No almoço de domingo, o assunto é o mesmo em todo o Brasil:
a saúde de Tancredo, que todos chamam de Presidente, mesmo não
tendo tomado posse. Antes de servir o café, Cecília, com um lindo
sorriso, olha para seus queridos e faz uma oração:
– Pai nosso que estás no céu, agradeço pela fé, pela luta, pelo aprendizado, pela família que tanto amo.
Respira fundo e pensa na felicidade desses anos. Sua vida fora
muito melhor desde que conhecera Manoel. Homem íntegro, amoroso, que sempre lhe deu atenção e cuidados. Com emoção relembra
momentos de sua vida. Tantas foram as alegrias daqueles anos. A formatura de Júlio, o casamento de Martha e Jorge no Uruguai, o nascimento dos netos, os passeios com a família para a Pedra Redonda e
para Tramandaí. O seu apartamento alugado, modesto, como palco
de tantas alegrias.
Pede, então, a Manoel para declamar os versos que mais ama de
Fernando Pessoa:
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Ó, mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.
Cecília beija o marido no rosto e dá um demorado abraço em cada
um. Quando seus olhos se encontram com os de Martha, não precisa
dizer nada. Martha chora. Cecília apoia-se em Manoel. Agora, sua
respiração muito ofegante revela a falta de ar. Ela leva a mão ao peito,
com um gemido de dor. Na televisão, um repórter diz com voz sofrida: A doença do Presidente Tancredo Neves é irreversível.
– Familiares de Cecília Vargas! – convoca o atendente do ProntoSocorro. Por favor, podem passar.
Manoel gagueja uma pergunta.
– Acidente vascular cerebral de grande proporção. Ela está em
coma.
Aos pés da cama, Júlio tenta comunicar-se com a mãe. Em vão.
Martha alisa os cabelos grisalhos de Cecília e lhe diz:
– Recebi seu recado. Nunca a vi tão linda como naquele cone de
luz.
No dia seguinte ao terrível 21 de abril de 1985, a manchete dos
jornais é uma só: TANCREDO MORREU. Na sessão de anúncios
fúnebres de apenas um jornal de Porto Alegre, o convite para o enterro de Cecília Vargas só agitou o coração de alguns poucos amigos
e parentes.
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Os meses passam até que a primavera, com seu perfume, veste novamente de lilás os galhos de muitas árvores. Época de Feira do Livro
em Porto Alegre. Mas não são apenas livreiros, escritores e leitores
que irão agitar o centro da cidade. O sol ainda não havia despertado, quando uma Kombi branca, conduzida por Firmo Rodrigues
Trindade, trafega lentamente pela rodovia que liga a capital à cidade
de Osório. No banco do carona está Devanir Camargo. Com a voz
rouca de quem ainda não dormiu, ele avisa quando encontra as flores
amarelas. É preciso colhê-las e levá-las imediatamente até a entrada
do Edifício Querência.
Dia 30 de outubro de 1985. Foi quando estourou a primeira greve
da Caixa em todos os tempos. Data histórica para os seus empregados, até então chamados de economiários e, portanto, fora da categoria bancária. Isso acarretava a não permissão em sindicalizar-se e a
obrigação de trabalhar oito horas, e não as seis horas que trabalhavam
os bancários, conforme dispunha a CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho. Foi uma greve coesa, onde todos representavam todos e, a
partir do esforço de cada um, enormes barreiras foram vencidas.
Bernardo e Catarina estavam na Praça da Alfândega, entre os prédios da Caixa e do Banrisul, antes ainda do sol se levantar. Por volta
de sete horas chegaram uma Kombi e mais dois carros carregados de
flores. De imediato, os dois começaram a ajudar os colegas a montar
no piso de entrada do Edifício Querência uma Bandeira do Brasil. E,
mais acima, uma bandeira branca de polvilho com um enorme 6 no
meio, representando a luta pelas seis horas. Uma ideia genial: quem
furar a greve terá que pisar em cima da bandeira da nossa Pátria e da
nossa maior luta, as 6 horas! E os que tentarem deixarão suas pegadas
denunciando a covardia.
O olhar ansioso denuncia sua apreensão. Enquanto segura a faixa,
Olavo Fröhlich pensa na esposa, Susana, e nos filhos. Na outra ponta, os colegas Francisco de Assis Brasil e Ailton Fraga parecem sentir
sua hesitação. Tenta recompor-se quando percebe a origem de seu
temor. Após vinte anos de regime autoritário é a primeira vez que
participa de uma mobilização por melhores condições de trabalho, e
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o fantasma da repressão ronda à sua volta. Espanta esses pensamentos
e, com um sorriso confiante que lhe ilumina o rosto, levanta a faixa
mais alto e firme, no que é acompanhado pelos colegas. Unem-se ao
coro, gritando juntos:
“SINDICALIZAÇÃO JÁ! SEIS HORAS JÁ!”
A luta pelas seis horas e a sindicalização é aspiração antiga dos economiários da CEF. Já um ano antes daquela greve, o João de Barro
anunciava que o Deputado Federal Léo Simões apresentara o projeto
de Lei n.º 4.111/84, propondo a alteração da CLT, que garantiria para
os empregados da CEF a carga horária de trinta horas semanais, seis
horas por dia, sem trabalho aos sábados, mas sem redução do salário,
como estava acontecendo com os colegas que optavam pelas seis horas.
No dia 28 de novembro, a Comissão de Trabalho e Legislação Social
aprovara o projeto, constando na exposição de motivos alguns argumentos muito sólidos: trabalho penoso e cansativo, atividade esgotante e
enervante, grande desgaste de energia próprios dos empregados dos Bancos.
Depois disso, nada acontecera, mas o movimento se fortaleceu
nos últimos seis meses, com muita mobilização e pressão sobre o
Congresso Nacional e o governo, tornando-se a principal bandeira
da atual administração da APCEFER, que faz as vezes de sindicato.
A paralisação surgiu como alternativa inevitável para pressionar
o Deputado Pimenta da Veiga, líder do PMDB e do governo, a assinar o documento que solicita a votação em regime de urgência do
Projeto 4.111/84. Assim, em 20 de outubro de 1985, o I CONECEF
(Congresso Nacional de Empregados da CEF), com a participação
dos delegados representantes reunidos em Brasília, decidiu pela paralisação de 24 horas em 30 de outubro, e caso as reivindicações não
fossem atendidas, greve geral por tempo indeterminado a partir de 6
de novembro.
A praça está em festa. À algazarra dos pássaros misturam-se os apitos
dos manifestantes e as palavras de ordem feitas para a ocasião, uma delas
para provocar a Diretoria, que a tudo assiste de camarote:
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“FUNARO, FUNARO, 6 HORAS, SE NÃO EU PARO!
DE CAMAROTE NÃO, A LUTA É AQUI NO CHÃO!”
No início da tarde, os estandes da Feira do Livro começam a abrir,
atraindo visitantes e dando visibilidade à manifestação. A greve ganha o apoio do poeta Mario Quintana, cliente da Caixa, e patrono
da Feira neste ano.
Subindo num palanque improvisado, o presidente da APCEFER,
Sérgio Nunes da Silva, acompanhado do presidente do Sindicato dos
Bancários, José Fortunati, fala aos colegas:
– Queremos ser reconhecidos como bancários. Trabalhamos oito horas
por dia e sem direito à sindicalização. Com esta paralisação o governo
Sarney vai ter que reconhecer nossos direitos.
A passeata começa a se movimentar. Aproximadamente quinhentos economiários empunhando faixas com os nomes das agências
percorrem o centro financeiro de Porto Alegre, saindo da rua Capitão
Montanha, passando por Siqueira Campos, General Câmara, Sete de
Setembro, Uruguai, Andradas e Esquina Democrática, onde haverá o
ato público no final da tarde. Durante o percurso são saudados com
chuva de papel picado e manifestações de apoio por outros bancários
que acreditam ser esta uma luta justa e que visa a atender a equiparação com a categoria. Afinal, os empregados da Caixa fazem o mesmo
tipo de trabalho e estão sujeitos aos mesmos riscos. Olavo, segurando
firme sua ponta da faixa, lembra quantas vezes sofreu assaltos nas
agências em que havia trabalhado como caixa e tesoureiro.
No Sindicato dos Bancários, o telefone não para um minuto de
tocar. As notícias do sucesso da greve chegam de todas as partes
do Brasil por telex. A paralisação atinge cem por cento da categoria, tornando o movimento vitorioso. Assim, em 4 de novembro, o governo assume o compromisso de incluir o Projeto de Lei
4.111/84 na ordem do dia na Câmara e concede aos empregados
da CEF o direito à sindicalização.
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Atravessando a Praça da Alfândega, a Presidenta em exercício da
APCEFER leva em sua pasta de trabalho 967 propostas de filiação
dos servidores da Caixa ao Sindicato dos Bancários. O calor do sol
da tarde de segunda-feira, 2 de dezembro de 1985, e a emoção provocada pela grandeza do momento interrompem os passos decididos de Regina. Viajando no tempo uma expressão lhe vem à mente:
VITÓRIA JÁ. Mais que um slogan da campanha eleitoral, essas palavras tornaram-se um mandamento. Um ideal a ser perseguido.
Com os olhos fixos no chão, parece-lhe ainda ver a bandeira brasileira habilmente desenhada com flores naturais para forçar os covardes a pisotearem o símbolo da Pátria se quisessem trair os seus
colegas de profissão. E ouve novamente as palavras de Airton Nunes
da Silveira, Presidente do Conselho Deliberativo da APCEFER, freneticamente aplaudidas no Ato Público da Esquina Democrática:
– Vivemos em crise de identidade profissional. Hoje somos bancários
e precisamos informar ao povo. Não basta sonhar; é preciso gritar. Em
32 anos de Caixa, hoje é meu primeiro dia de falta do qual me orgulho.
Ele me enobrece.
A entrega pela APCEFER das propostas de sindicalização a José
Fortunati, Presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, representou simbolicamente a aprovação pelo Ministério do Trabalho e
pela Câmara dos Deputados do projeto que garantirá aos economiários o direito à sindicalização.
Em todo o Brasil, duas mil filiações aconteceram no mesmo dia (quase metade no Rio Grande do Sul), comemora o Presidente Sérgio
Nunes da Silva, por telefone, diretamente de Brasília, onde integra a
Comissão de Mobilização Nacional.
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CAPÍTULO 10

Ventos de primavera
É uma manhã de sábado ensolarada, e o vento de primavera agita
as recordações de Manoel. Ele costumava descer a Borges com Cecília
em direção ao Mercado Público quase todas as semanas. Agora é seu
enteado quem o acompanha uma vez que outra. Já não há tanto o
que comprar. O esforço de Júlio para que não se sinta tão só consegue apenas amenizar a falta que a companheira lhe faz. Talvez, no
almoço para o qual é convidado aos sábados, ele lhes fale sobre o que
está pensando.
Manoel e Júlio caminham devagar. Os jornais das bancas mostram as manchetes sobre o retorno ao Chile de Hortensia Bussi,
viúva de Salvador Allende. É dia 24 de setembro de 1988. No dia
5 de outubro dar-se-á o plebiscito que confirmará a ditadura de
Pinochet ou com ela acabará, e Hortensia veio fortalecer a campanha pela não continuidade do regime. Júlio comenta a simultaneidade da data com a da promulgação da nova Constituição
Brasileira, já votada no Congresso na última quarta-feira, e de
sua impressão de que obstáculos para um novo tempo estão caindo em dominó. Manoel concorda com ele, mas acrescenta suas
dúvidas sobre os reflexos dos estragos feitos nestes últimos vinte
e cinco anos. Ele também, depois de dois anos e meio vivendo
sozinho no apartamento da Riachuelo, sente a urgência de uma
mudança, uma interrupção, um retorno, mas seus pensamentos
ainda estão confusos.
Antes das compras, eles decidem tomar um cafezinho e conversar
mais um pouco. A alguma distância já sentem o aroma, antecipando o gosto. Manoel está particularmente sem vontade de falar sobre
suas tristezas, porque Júlio tem uma família e já elaborou a falta da
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mãe. Ele precisa amadurecer algumas ideias que teimam em aparecer.
Assim, antes de sentar-se junto a uma mesinha num canto do café,
pega o jornal disponível para os clientes. Depois de passar o olhar por
algumas páginas, diz:
– Olha só, há aqui um pensamento do Ulysses Guimarães expresso ainda em 1985:
Política não se faz com ódio, pois não é função hepática. É filha da
consciência, irmã do caráter, hóspede do coração. Eventualmente, pode
até ser açoitada pela mesma cólera com que Jesus Cristo, o político da Paz
e da Justiça, expulsou os vendilhões do Templo. Nunca com a raiva dos
invejosos, maledicentes, frustrados ou ressentidos. Sejamos fiéis ao evangelho de Santo Agostinho: ódio ao pecado, amor ao pecador. Quem não
se interessa pela política, não se interessa pela vida…
– Este homem lutou muito para conseguir que a Constituição
Cidadã pudesse ser concluída. É verdade que ainda com muitos problemas, não é? – pergunta Júlio.
– Sim, não é fácil lidar com um Congresso que tem tantos políticos que defenderam a ditadura. Caminha-se passo a passo e não aos
saltos. Com o tempo, podem ser feitas alterações, penso eu.
Eles continuam conversando sobre a política no Brasil, no Chile
e sobre as mudanças em toda a América Latina, degustando o café e
observando o vai e vem das pessoas. Quando olham a hora, encerram
a conversa. Não podem se atrasar para o almoço. Priscila gosta de
servir a comida logo que fique pronta, principalmente massa e risoto,
que mudam logo a sua consistência.
Chamam o garçom, pagam o café e saem, percorrendo os corredores, onde são outros os cheiros que se desprendem das mercadorias
expostas. Aromas que fazem uma combinação possível apenas em
mercados desta natureza, em qualquer lugar do mundo.
Os dois homens seguem, mas Manoel sente-se distante, nem ouve
Júlio a falar-lhe; as vozes que o circundam parecem replicar o barulho
das águas no casco de um navio rumo a Portugal.
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Teria sido a máxima de Maquiavel dividir para reinar a estratégia
usada pela direção da Caixa quando decidiu dividir o Estado em duas
regiões administrativas operacionais? Em 1989, Santa Maria torna-se
sede da segunda Superintendência Regional no Estado. Até então só
havia a de Porto Alegre. Empregados são transferidos da capital e de
muitas outras agências e instalam-se na Cidade Universitária. Dia e
noite trabalham para implantar a Superintendência, cujo propósito é
o de aproximar as unidades de ponta da administração regional. Com
isso a Direção pretende qualificar o atendimento direto às Agências
e, por conseguinte, ao próprio cliente.
Novas perspectivas se abrem para os concursados de 1988. Afinal,
a montagem daquela estrutura gera novos postos de trabalho. Tornase comum ouvir, nos encontros de colegas, histórias de novos empregados atraídos pela oferta de vagas em Santa Maria. Demitiram-se
dos seus antigos empregos, venderam suas casas, deixaram suas famílias nas cidades de origem, suspenderam seus estudos e aceitaram
o desafio: ser empregados concursados da Caixa Federal. Serão os
pioneiros da SUREG/SM – Superintendência de Santa Maria.
Catarina, que trabalha na CEF em Porto Alegre, oriunda do
Banco Nacional de Habitação, o BNH, onde ficara até sua extinção
em 1986, recebe um telefonema de Bernardo:
– Oi, querida, o que achas de pedires transferência daí de Porto Alegre
e eu de Passo Fundo para irmos trabalhar juntos em Santa Maria?
– O quê? – interroga Catarina, sem nada entender.
Poucos minutos de conversa e a adesão de Bernardo e Catarina
é remetida por fax para a área de recursos humanos da nova
Superintendência.
Naquele mesmo dia, Catarina convence Clara a aceitar a vaga em
Santa Maria. Sua melhor amiga, concursada em setembro de 1988,
passara os últimos meses muito receosa de não ser mais admitida. O
concurso estava prestes a expirar a validade de dois anos fixada em
Edital, quando foi chamada.
Júlio entra em casa e sente o cheiro de café recém-passado e de
bolo de laranja saindo do forno. Larga os embrulhos e vai direto até
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a cozinha. Com um sorriso de canto de boca, sabe que aí tem coisa.
Olha para a filha e percebe que ela herdou da avó o jeito de preparar
a cena para dar uma notícia importante.
Clara o envolve num abraço carinhoso.
– Paizinho, senta aqui, preparei um café gostoso, precisamos conversar.
Com o consentimento hesitante do pai, Clara inscreveu-se imediatamente para uma vaga em Santa Maria, o que deixou Júlio muito
preocupado:
– Olha aí, seu Manoel, esta menina, que nunca se desprendeu da
barra da saia da mãe, bem poderia começar seu trabalho aqui perto
da gente.
– Não te preocupes, homem. Afinal, Santa Maria não é assim tão
distante daqui, coisa de uns trezentos quilômetros. Longe mesmo é
minha amada Lisboa...
– Bom, pode ser que ela ainda mude de ideia, o senhor não
acha?
– Queres que te diga a verdade? Na minha opinião, ela vai para
Santa Maria. Até porque a sua amiga gêmea, a Catarina, também vai.
–...
– Não te ponhas triste, Júlio César. Já basta o sofrimento que
tivemos com essa eleição para Presidente. Isso sim é uma tristeza de
verdade.
Aquela eleição tão esperada fora a primeira com voto direto
para a Presidência da República desde a eleição de Jânio Quadros
e João Goulart, em 1960. Para frustração dos eleitores da esquerda,
Fernando Collor, um jovem político nordestino quase desconhecido, vencera Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Mário Covas,
Paulo Maluf, Afif Domingos e Ulysses Guimarães no primeiro turno,
e Lula no segundo turno. Para isso, contara com o apoio total dos
saudosistas da ditadura e principalmente da Rede Globo, da qual
Brizola prometera eliminar todos os privilégios se fosse eleito.
O dia 16 de março de 1990 amanhece ensolarado. A tranquilidade da Colônia do Cassino fez com que Júlio, naquela manhã, ficasse
160 A Casa do João-de-Barro

na cama um pouco mais. De repente, Priscila entra no quarto e fala
com voz nervosa:
– Acorda, querido, não queria te despertar, mas a televisão está
dando umas notícias sobre o novo governo que eu não estou entendendo.
Júlio levanta-se rapidamente e vai para a sala, sem mesmo lavar o
rosto. Na tela, a nova Ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello,
está informando as linhas gerais do plano econômico do Presidente
Collor. A medida de maior impacto é que as cadernetas de poupança
estão bloqueadas e que ninguém pode sacar mais de 50 mil cruzeiros.
– Meu Deus, Priscila, isso é uma loucura. Nunca aconteceu, nem
mesmo na ditadura, a caderneta de poupança ser impedida de livre
movimentação. É uma verdadeira bomba-relógio. Até nós vamos sofrer diretamente com isso.
Priscila arregalou um pouco os olhos azuis, sempre lindos, e passou a mão nervosamente pelos cabelos, agora cortados curtos:
– Nós, querido?
Júlio bateu nos bolsos do pijama, como à procura do maço de
cigarros, embora não fumasse há mais de vinte anos.
– Em novembro eu depositei na poupança o 13.º salário e, antes
de vir para cá, o valor das férias e a parcela do novo 13.º que a Caixa
depositou adiantado. Juntei isso para te dar uma surpresa, para a
realização do nosso sonho de aposentadoria: a construção da nossa
casinha lá nas Pedras Brancas, em Guaíba.
Priscila aproximou-se e pegou-lhe as mãos, que tremiam um pouco.
– Tudo bem, querido. Tu disseste certo: é apenas um sonho. E os sonhos podem esperar... Ainda bem que a Clara já realizou o seu. Ela conquistou uma vaga na Caixa Federal por concurso público. E isso é para
sempre, como está sendo contigo, diz Priscila, sem esconder seu orgulho.
Mas o que ela não poderia imaginar é que o Presidente Collor,
popularizado por ser Caçador de Marajás e de Corruptos, estenderia
sua caça aos funcionários públicos, exigindo também a demissão de
empregados da Caixa. E, para começar, daqueles que estivessem em
estágio probatório, ou seja, admitidos há menos de três meses.
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– Deus do céu, exclama Julio, procurando a APCEF/RS para saber detalhes daquele ato insano.
Mas ninguém consegue explicar-lhe por que fora criada uma
nova Superintendência, um projeto inovador cujo sucesso dependeria essencialmente dos novos concursados, para demiti-los poucos meses depois.
Catarina, debruçada à janela do edifício-sede da Caixa em Santa
Maria, situado no n.º 45 da Rua do Acampamento, engrossa com
suas lágrimas a fina chuva que cai naquela manhã de junho de 1990.
A insanidade do governo Collor demitira 76 empregados daquela região e, dentre eles, Clara. Na calçada em frente à Caixa, os demitidos
marcam sua decepção batendo cadenciadamente um bumbo. A batida fúnebre não deixa ninguém esquecer a dor de tantas frustrações.
Nem tampouco a tristeza dos lugares vazios, pensa a jovem morena,
com os olhos cheios de lágrimas.
Jorge Cruz Marçal, Diretor do Sindicato dos Bancários de Santa
Maria, coordena uma paralisação de apoio aos exonerados. E a
SUREG/SM suspende suas atividades. Afinal, todos partilham daquele momento. Os dramas, a injustiça, a insegurança e o abalo moral deixam de ser particulares. Pertencem agora à indignação coletiva.
Meses depois, a força da mobilização faz com que, primeiramente, em Santa Maria e depois em Porto Alegre, a Justiça do Trabalho
determine a reintegração dos arbitrariamente demitidos, após julgamento das ações cautelares.
O clima de euforia na APCEF/RS pode ser avaliado pelo destaque
dado no jornal João de Barro em sua edição de setembro de 1990:
REVIRAVOLTA: TODO MUNDO NO SEU LUGAR
Foram 87 dias de agonia, de injustiça, de sensação de impotência
diante do arbítrio das demissões. A mobilização dos demitidos, entretanto, garantiu-lhes forças para lutar por todos os meios. A reviravolta no
caso dos 117 demitidos veio através da Justiça, pela liminar concedida
pelo juiz Antônio Firmo Gonzales, do 2.º Grupo de Turma do TRT,
para o mandado de segurança impetrado pelo SindBancários contra a
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decisão da juíza Belatrix Costa Prado da 19.ª Junta de Conciliação e
Julgamento que negou a ação cautelar.
A reintegração é provisória, e está sujeita à decisão final do
mandado de segurança, que ainda poderá ser julgado no fim deste mês. “Nada de euforia”, recomendou o advogado Renan Oliveira
Gonçalves, tão logo a liminar foi concedida, explicando que a direção
da Caixa poderia tentar a cassação da liminar. Porém, nesse meio
tempo, um fato novo aconteceu, com a própria direção da CEF colocando na mesa de negociação a proposta de readmissão dos admitidos
na empresa em março de 1990. Ao propor a reintegração, a direção
da CEF estava reconhecendo sua derrota.
O drama iniciado em 18 de junho só acaba às 16 horas do dia 13
de setembro, no saguão da agência central, na Praça da Alfândega.
Júlio chega de mãos dadas com Clara e a acompanha até a fila formada pela oficial de Justiça Ida Salles, que ali está para conferir a relação
dos reintegrados, um por um. A cena daquele pai, velho advogado
da Caixa, com os cabelos grisalhos e a fisionomia lutando para não
chorar, toca no coração de muita gente. Principalmente quando sua
filha, uma jovem esguia, de lindos cabelos louros, o beija no rosto
antes de tomar o elevador para o 12.º andar. Ali, sob nervosa expectativa, o chefe da Divisão de Recursos Humanos, Carlos Augusto de
Araújo Prates, realiza a chamada de todos os readmitidos e determina
que cada um se apresente em seu local de origem.
Uma grande vitória dos trabalhadores. Mas, como afirmou o João
de Barro no texto Tensão e Expectativa, não é possível esquecer o drama sofrido por aquelas pessoas. Como fizeram para sobreviver após o
baque de serem demitidos de uma empresa, considerada, até então,
estável? O dano moral sofrido não tem ressarcimento. Mas também
não se pode deixar de saborear este momento histórico. O sucesso da
mobilização dos demitidos, com o apoio decisivo da APCEF/RS, dos
Sindicatos e da Federação dos Bancários, foi fruto de quase três meses
de plantões diários, de manifestações, denúncias, contatos com parlamentares. Foram dias em que todos se deram as mãos.
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No entanto, as preocupações dos empregados da Caixa nesta nova
década, onde a política privatizante do Presidente Collor mostra suas
garras, vão muito além da luta pela volta dos demitidos em junho de
1990.
O projeto da reforma bancária, já em trâmite desde o governo
Sarney, atendendo orientações do BIRD – Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento indica a intenção de extinguir instituições financeiras estatais e do Sistema Financeiro de Habitação.
Por isso, organizados a partir de mais um CONECEF – Congresso
Nacional dos Empregados da Caixa, decidem por deflagrar a
Campanha em Defesa da CEF.
Esta ação depende muito da experiência e do idealismo de Sérgio
Nunes da Silva, o Presidente da FENAE – Federação Nacional das
Associações do Pessoal da CEF. O gaúcho ocupa o importante cargo
desde 1986, quando deixou a Presidência da APCEF/RS nas mãos de
Regina Figueiró e embarcou de muda para Brasília.
– Não acredito que o governo vá extinguir uma instituição centenária como a nossa, resmunga José Pedro, escriturário que trabalha
na Caixa desde 1962.
Catarina, que o incentiva para que deposite qualquer valor na
conta aberta para arrecadar fundos a favor da Campanha em Defesa
da CEF, domina sua irritação e argumenta com calma:
– Zé, o fechamento de muitas agências já está em andamento. E
olha aqui esta foto na Isto é. A Ministra Zélia mostra descaradamente
um envelope com a sigla BIRD. São ameaças concretas da dita privatização moralizadora.
–...
– E tem mais, continua Catarina respirando fundo, uma Medida
Provisória em gestação pretende tirar da Caixa a responsabilidade
pela administração do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Querem presentear os bancos privados com esta gostosa fatia do bolo.
– Sim, e daí? – pergunta Zé.
– E daí que a primeira consequência será o desemprego de milhares de bancários.
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– E eu com isso? Sou economiário.
– Economiário? Só se isso significa quem faz economia, responde
Catarina, virando-lhe as costas.
A incredulidade de Zé Pedro, que é a de muitos outros Zés esparramados por aí, alerta para a necessidade de que a campanha
para salvar a Caixa chegue às ruas e às consciências de todos os
brasileiros.
Enquanto isso, em Brasília, a reforma estatutária da FENAE, privilegiando pela primeira vez a eleição direta para os cargos de Diretoria
e Conselho Fiscal, toma conta dos empregados da Caixa. Duas chapas concorrem ao pleito. E Sérgio Nunes da Silva, agora pelo voto
direto dos associados das APCEF, assume o terceiro mandato frente à
Federação. E, desta feita, para exercê-lo por três anos.
Se é verdade que Serginho, na presidência da FENAE, vai de vento em popa, sempre vigilante aos compromissos da Campanha em
Defesa da CEF, o mesmo não acontece com o Presidente Collor.
– Eu não acredito no que estou ouvindo. O irmão do Collor falando que ele está roubando... será que ele precisa? – diz Martha, que
fora, junto com Jorge, visitar Manoel.
– Precisar não precisa, mas muito dinheiro pode corromper qualquer um, sentencia o português, oferecendo café e um prato com
rapadurinhas de leite.
– Olha esta Casa da Dinda, que luxo! Torneiras de ouro, na beira
do Lago Paranoá, em Brasília.
– Parece a nossa casa de praia em Cidreira...
Risos ecoam pela sala, e Manoel pede para desligar a televisão.
Quer conversar sobre suas muitas saudades.
Mas as coisas se complicam: o tesoureiro de Collor, Paulo César
Farias, o PC Farias, é acusado de desvio de dinheiro da campanha
eleitoral. O Congresso começa a mobilizar-se para o impeachment.
Relatório da CPI instaurada para apurar irregularidades no governo
federal, a partir de pedido formal da OAB – Ordem dos Advogados
do Brasil e da ARI – Associação Rio-Grandense de Imprensa ao
Presidente da Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro, conclui:
A Casa do João-de-Barro

165

Os fatos que envolvem o Presidente Collor são incompatíveis com a
dignidade, a honra e o decoro do cargo.
Graças ao clima mais ameno da primavera que já bate à porta, movimentos populares pintam de verde e amarelo os rostos de muitos
jovens, os caras pintadas, e as ruas de todo o Brasil.
Fora Collor! Fora Collor!
Ai, Ai, Ai, se empurrar o Collor cai!
Catarina ainda se lembra como se fosse ontem. Tem muito forte em sua memória a imagem do Deputado Ulysses Guimarães erguendo a Constituição Cidadã, a primeira depois dos anos de trevas, e de sua coragem liderando no Congresso o impeachment de
Collor. Lembra-se dessas cenas, pois acaba de ver o noticiário da TV
Manchete sobre o acidente de helicóptero (sempre os helicópteros
na sua vida) que transportava Ulysses Guimarães, sua esposa Mora,
o ex-Senador Severo Gomes, sua esposa Ana Maria, e o piloto. O
grupo sobrevoava a região de Angra dos Reis em direção a São Paulo,
quando foi surpreendido por uma grande tempestade.
A vida estava muito dura naquele período: a superinflação fora de
controle, planos econômicos que só alteravam o nome, mas não a
realidade brasileira. Nesse período, a Associação também promoveu
uma série de mudanças. Porém, ao contrário do País, todas elas trouxeram efeitos positivos.
Em sua edição de junho de 1989, o João de Barro publicara a
matéria intitulada Associação muda de sede, de sigla e de logotipia. A
alteração mais relevante fora na sigla de APCEFER para APCEF/RS,
definida em assembleia geral dos associados. Conforme justificativa
do Presidente Júlio César Teixeira, a medida era necessária para garantir a unidade de identificação com as demais entidades do pessoal
da Caixa no resto do país. Tratava-se de uma adaptação à nova sigla da própria Caixa Econômica Federal, que tinha sido mudada de
CEFER para CEF.
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Outra mudança acontecera quando a APCEF/RS transferiu
sua sede administrativa do Edifício Odomo, na Júlio de Castilhos,
para o Edifício Castor, na Andradas n.º 1.780, onde funcionava a
Companhia do Corpo. E, por fim, foi realizado o concurso que escolheu a nova logotipia, tendo como vencedora a associada Eliana
Almeida. O novo logotipo ganhou uma aparência moderna e uma
bela imagem do joão-de-barro em seu ninho.
Bernardo e Catarina tinham se casado logo após a extinção da
Superintendência de Santa Maria e foram trabalhar em Porto Alegre,
em agências diferentes, como exigiam as normas. Um ano depois, na
primavera de 1991, nasceu a filha Gabriela.
Em 8 de fevereiro de 1992 acontece a inauguração, em Erechim,
do Parque Recreativo e da sede social da APCEF/RS – Regional do
Alto Uruguai. No mês seguinte, a notícia do João de Barro era que
estava sendo inaugurada a Regional do Vale Rio Pardo, em Cachoeira
do Sul. Ambas foram construídas com verba e critérios do fundo que
foi instituído durante o Seminário de Interiorização, realizado em
Tramandaí no ano anterior.
Em abril de 1992, Waldy José Silveira Junior, da Agência Praça da
Alfândega, é reeleito Presidente da APCEF, nesta gestão acompanhado pelo Vice Marco Antonio Zanardi, da Agência Uruguai. Ano de
muitas realizações: diversas melhorias aconteceram na Colônia B da
Pedra Redonda. Foi também tomada a decisão de construir e transferir a sede da entidade para esta colônia.
No dia 12 de outubro de 1992, Catarina, Bernardo e a pequena Gabriela tinham acabado de chegar em casa depois de uma
tarde inteira na Pedra Redonda, aproveitando o Dia da Criança.
Depois de ver a notícia do acidente em Angra dos Reis, uma enxurrada de pensamentos invadiu as mentes do casal: a luta pelo
fim da ditadura, pelas Diretas Já, onde se apaixonaram à primeira
vista. A luta pela Constituição Cidadã, pela defesa da Caixa e pela
queda de Collor. Em todos esses momentos, até naquele palanque
trêmulo diante da Prefeitura de Porto Alegre, sobressaía-se a figura honrada de Ulysses Guimarães. Muito emocionados, Catarina
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e Bernardo buscaram refúgio daquele abalo na doçura da pequena
Gabriela.
Depois de vários dias, encerraram-se as buscas. Quatro corpos tinham sido localizados pelas equipes de resgate. Apenas o corpo do
Presidente da Câmara dos Deputados jamais foi encontrado. Talvez
seu destino fosse ficar intocado nas profundezas do mar, a observar
os rumos da Nação Brasileira.
O tempo passa e mais uma primavera está chegando ao fim. Na
sacristia da Igreja das Dores, Júlio olha em volta, tentando encontrar
Clara. O pequeno Pedro agita-se em seu colo. Ele aconchega o neto
mais perto de si e fala mansamente palavras carinhosas em seu ouvido.
Clara aproxima-se com Roberto e Priscila. Pega o menino dos braços do avô e sai à procura de um lugar sossegado para amamentar o
nenê. Olha-o com ternura, e seus olhos azuis traduzem uma grande
emoção. Ela e o marido concordaram que Pedro desempenhe um
importante papel em sua curta existência: ele vai ser o Menino Jesus
naquela noite.
A mais bela historia de amor de todos os tempos. Assim destaca em
seu cabeçalho o convite da APCEF e do marketing cultural da CEF/
RS, a todos os clientes e associados, para a as atividades artísticas daquela noite de 19 de dezembro de 1995. Refere-se ao Auto de Natal
que será encenado pelo grupo de teatro Caixa de Pandora em conjunto com o Coral da APCEF.
A igreja está toda iluminada e as pessoas que chegam vão se acomodando nos bancos de madeira. Sentados na primeira fila estão
Martha, Jorge, Manoel, Olenca e Antônio. Logo atrás, Catarina,
Bernardo e a menina Gabriela.
Júlio olha o relógio. Sete e meia da noite. Falta ainda meia hora
para o início do espetáculo. Priscila aproxima-se e pega sua mão direita, acariciando-a com carinho.
– Quem diria, meu amor... Tu vais participar deste momento tão
lindo. E junto com o nosso netinho.
– É mesmo. E estava pensando como foi difícil vencer o susto do
teste para o coral, há tantos anos.
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–...
– A bem da verdade, Pri, é que nunca me perdoei por ter me acovardado na hora de integrar o nosso grupo de teatro. E hoje eles vão
participar também, junto conosco.
– Fico muito feliz por ti, meu querido. Mas procura ficar calmo.
Tens que cuidar do teu coração.
Júlio respira fundo e volta a pensar naquele verão de 1980. Desde
que os colegas Olavo e Susana Fröhlich começaram a divulgar a
criação do Coral da Caixa, ele ficara atento a todas as informações.
Segundo Susana, a ideia inicial fora de Jesus de Moura Estery, Chefe
do Setor de Treinamento e Desenvolvimento da Caixa, que a procurara para ver a possibilidade de criar um orfeão. Embora o termo
antigo utilizado por ele, Susana entusiasmou-se e reuniu seus colegas
do Coral 25 de Julho, que também trabalhavam na Caixa: Olavo,
seu marido, Paulo Körbes e Laurêncio Körbes. De comum acordo,
convidaram para regente Bernardo Schneider, que estava iniciando
sua carreira de maestro e ainda era estudante do Instituto de Artes
da UFRGS.
Era meio-dia em ponto quando Júlio dirigiu-se ao auditório, que
fica no 12.º andar do Edifício Querência. Entrou confiante, mas,
ao ver tantos colegas, ficou ansioso, com as mãos úmidas. Cerca de
noventa pessoas aguardavam para fazer o teste. Chegada a sua vez de
subir ao palco, Júlio sentiu um frio na barriga. Porém, aos poucos,
acalmou-se e soltou a voz, recuperando a confiança.
Após ser aceito no coral em formação, Júlio comparecera a todos
os ensaios do grupo no prédio dos Penhores. E, um mês depois, o
Coral fora oficialmente apresentado à Caixa, no horário de almoço,
no andar térreo do Edifício Querência. A primeira canção interpretada, Azulão, jamais se apagaria de sua memória.
A partir de então, tinham ocorrido diversas apresentações do
Coral Querência, como foi chamado. Porém, com o tempo e as
mudanças na Caixa, o coral fora se esvaziando. A partir de 1993, a
APCEF reativara o Coral e passara a patrociná-lo. Júlio era um dos
poucos remanescentes do grupo original, quando o novo maestro,
A Casa do João-de-Barro

169

Luís Alberto Bucholz, conhecido como Bebel, e a professora de técnica vocal, Ângela Diel, começaram a selecionar novas vozes.
Às vinte horas em ponto, Júlio está com seus colegas de coral na
escadaria de entrada da Igreja das Dores. Um momento emocionante. Com a igreja já em penumbra, um ator surge no altar vestido de
anjo. E avisa, com um megafone dourado em suas mãos, que está ali
para anunciar:
“A MAIS BELA HISTÓRIA DE AMOR DE TODOS OS TEMPOS!”
Diz essas palavras enquanto caminha pela nave central até as grandes portas de entrada, ainda fechadas. Ao serem abertas as portas, os
participantes do coral, vestidos como um grupo de pastores, irrompem cantando Rei dos Anjos. Terminada a primeira canção, atores
vestidos de saltimbancos contam a história do nascimento de Jesus,
encaixando em cena aberta os figurinos e desdobrando-se em diversos personagens.
Com o Coral cantando e se movimentando para ajudar a compor
as várias etapas do nascimento de Jesus, surgem os profetas bradando
o final dos tempos conhecidos, a anunciação à Virgem pelo anjo, a
peregrinação de Maria e José até Belém, a procura infrutífera de uma
casa para se abrigarem, a entrada na gruta e o nascimento do menino,
ao som de Noite Feliz. Esta canção extasia o público, principalmente pelo maravilhoso acompanhamento de Carlos Garofali no órgão.
Emocionante também a chegada dos Reis Magos, enquanto atores
declamam poesias sobre o Natal. Finalmente, cantando Aleluia, o
Coral, agora compacto ao centro do altar, abre caminho para a passagem de Maria com o Menino Jesus em seus braços.
É o momento em que o pequeno Pedro revela seu talento precoce, mantendo-se sem chorar entre os aplausos de todo o público.
Lágrimas que não faltam nos olhos de Júlio, que é obrigado a parar
de cantar.
No entanto, novas emoções estão reservadas para a família Vargas
e seus amigos mais próximos. Despedidas deixam marcas na alma. É
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como se um pedaço de nós fosse arrancado e partisse com quem está
indo embora. Por isso, despedir-se não combina com festejos, nem
com alegria.
Naqueles últimos dias de dezembro de 1995, véspera de Natal, são
esses pensamentos que povoam a mente de Júlio. Seu coração abriga
um misto de tristeza e de melancolia desde que Manoel lhe confirmara o desejo de retornar a Portugal. Compreendia, mas lamentava a
decisão do velho e bom amigo. Um português de fala mansa, cabelos
brancos, pele enrugada, que ainda mantém o vigor no olhar, a firmeza na voz e uma lucidez de dar inveja aos mais jovens.
Livros, discos, fotografias são cuidadosamente separados e colocados em bolsas de viagem. De repente, uma foto em especial lhe chama atenção. Um menino de calças curtas e suspensórios. Por cenário
o histórico bairro de Alfama. Manoel se reconhece. Tinha apenas sete
anos. E, graças à velocidade do pensamento, caminha com desenvoltura por sua amada Lisboa. E uma lágrima solitária rola pelo mais
profundo sulco do seu rosto.
Quatro paredes caiadas
Um cheirinho de alecrim
Um cacho de uvas doiradas
Duas rosas num jardim
É uma casa portuguesa, com certeza
É com certeza, uma casa portuguesa.
Cantarolando o fado tornado famoso por Amália Rodrigues,
Manoel assegura-se da sua decisão. Já se encontra a caminho da terra
natal.
Última chamada para o voo Varig com destino ao Rio de Janeiro.
Embarque imediato pelo portão 2!
Com voz mansa, Manoel nomeia cada um dos seus familiares brasileiros que ali se encontram: Júlio, Priscila, Martha, Jorge, Cecilinha,
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Vicente, Antônio, Olenca, Fifi, Maurinho, Clara, Roberto, Pedro,
Catarina, Bernardo, Gabriela. E, finalmente, balbucia: Cecília.
No saguão do Aeroporto Salgado Filho, junto ao belo painel de
Aldo Locatelli, A Conquista do Espaço, os acenos com lenços misturam-se às lágrimas. Já na pista, apoiado em sua bengala, Manoel
dirige-se ao embarque sem aceitar o braço da aeromoça. E anda em
passos pequenos, mas firmes, de quem já caminhou noventa anos.
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CAPÍTULO 11

A esperança venceu o medo
A penumbra da tarde sem sol e o silêncio do apartamento vazio
convidam Júlio a uma viagem ao passado. Acomodado em sua poltrona preferida, abre com cuidado, uma a uma, as pastas onde, por
sugestão de Manoel, arquivou suas lembranças. Fotos, recortes de
jornais, cartões, cartas formam uma teia de muita emoção.
Naquele dia, encontrara uma surpresa em sua caixa de correio. E a
carta do amigo português o deixara mais nostálgico do que de costume. Principalmente as palavras em que recordava Cecília:
Amar uma mulher por toda a vida é maravilhoso. E parece-me que só
comecei a viver quando a conheci. Conviver diariamente com a mesma
pessoa, descobrir todas as nuances de sua personalidade e, principalmente, ter certeza de que amar é importante, aliás, que é o mais importante.
Voltei sem fortuna para Portugal. A riqueza material não me alcançou, mas a riqueza de sentimentos e a convivência com pessoas ímpares,
isto sim, foi importante. Não tenho inimigos aquém e além-mar. Se os
tenho, não os conheço, pois não alimentei rancores.
O toque do sino da Catedral e da estridente campainha da porta
fazem Júlio estremecer. São seis horas da tarde, e Clara, sem avisar,
vem de Santa Maria ver os pais. Como bagagem, traz apenas uma
pequena maleta.
– Que alegria, minha filha! Uma bela surpresa. Vieste sozinha?
– Vim. Eu aproveitei um trabalho que tive que fazer na
Superintendência e posso dormir esta noite aqui. O Pedro não estranha ficar sozinho com o Roberto. Acho até que se divertem muito.
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Abraçam-se com carinho, e Clara olha espantada para a bagunça
na sala de visitas.
– Por que tanta coisa espalhada? Não me diz que estás botando
fora os teus arquivos. Onde está a mamãe?
– Foi no supermercado. Não deve demorar.
– O que tu estás fazendo com os teus papéis?
– Só dando uma olhada... Depois que recebi esta carta do Seu
Manoel, resolvi abrir meu baú de recordações. Estava com uma saudade enorme...
– Dos colegas, papai? – pergunta Clara, observando que havia
muitos exemplares do João de Barro sobre a mesa, com algumas fotos
destacadas com pincel atômico vermelho.
– Deles também – responde Júlio –, principalmente depois que
perdemos o Waldy naquele acidente horrível.
Ainda muito chocados com a morte de Waldy José Silveira Junior,
Presidente da APCEF por dois mandatos consecutivos, de 1990 a
1994, pai e filha ficam em silêncio por alguns momentos. Com apenas 44 anos, ele fora atropelado na noite de sábado, 18 de maio
de 1996, em frente à Colônia da Pedra Redonda. A multidão que
acompanhara seu enterro, no cemitério de Guaíba, formada principalmente por colegas e amigos da Caixa, demonstrara o quanto era
querido e admirado pelo seu trabalho.
Clara é a primeira a falar:
– A morte do Waldy, para mim, é pior ainda nestes momentos
que estamos vivendo. Ele vai nos fazer muita falta. Principalmente
quando nos atropelam com essa fúria privatizante.
Júlio olha com mais atenção o rosto da filha e sacode a cabeça.
– Tu andaste chorando... E hoje ainda. O que te aconteceu de
ruim? Continua doendo muito o teu ombro?
Ela respira fundo e confirma com um movimento de cabeça. Depois
diz ao pai que precisa de um banho e vai para o quarto de solteira,
mantido intacto, até com seus brinquedos de criança. Mas não consegue distrair-se. Debaixo do chuveiro, depois de relaxar um pouco,
volta a lembrar cada detalhe da sua última sessão de fisioterapia.
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Clara sentira alívio no ombro assim que a fisioterapeuta ligou o
aparelho. Enquanto ela se afastava, aproveitou para ler o material que
trouxera, pois deve permanecer imóvel pelos próximos vinte minutos. Na agência não consegue se atualizar, tal o volume de trabalho.
Em casa, Pedro, com menos de um ano de idade, toma grande parte
do seu tempo disponível.
Há três anos Clara assumira a função de caixa executivo em Santa
Maria, sua primeira promoção. Feliz, não imaginava que, em tão
pouco tempo, estaria com LER, lesões por esforços repetitivos, o que
a obrigou a sair de licença médica, e agora, no retorno ao trabalho,
está fazendo a décima terceira sessão de fisioterapia. Apesar do alívio
das dores, sabe que, enquanto for caixa, estará sujeita à inflamação
dos tendões. O seu posto de trabalho não ajuda. Passa o dia empoleirada numa cadeira alta, junto ao guichê, e sente dores na coluna.
Lembra-se do seu esporte favorito, que teve de abandonar. Desde
que entrara na Caixa, fizera parte do time de vôlei da APCEF, sua
terapia contra o stress e motivo de muita alegria com as grandes conquistas nos torneios anuais.
– Quem sabe, um dia eu retorno, diz para si mesma, num consolo
silencioso, enquanto a água morna escorre pelo seu corpo esguio.
Clara lera com atenção as normas que tratam do processo seletivo interno para gerente, pois vê nisso uma oportunidade para se
desenvolver na empresa. E, ainda, sair da função de caixa, sem ter
perda salarial, e livrando-se dos incômodos que têm afetado sua saúde. Muitos colegas e principalmente as chefias estão incomodadas
com as novas regras, pois, para se manterem em seus cargos, devem
agora se submeter ao concurso interno. Clara entende sua frustração.
E hesita em aproveitar uma oportunidade dada por quem é contra os
funcionários antigos.
Desde que assumira como presidente da Caixa, Sérgio Cutolo,
nomeado por Fernando Henrique Cardoso em fevereiro de 1995,
dera início ao Programa de Racionalização e Competitividade, PRC,
que traz uma série de transformações que aterrorizam a todos: fechamento de agências, arrocho nos salários, realocação de pessoal,
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principalmente das áreas de suporte para as agências. O programa
de reestruturação usa como modelo os bancos comerciais privados,
obrigando a Caixa, um banco público, a se adequar a esse modelo,
desconsiderando a sua função social. Além disso, a sobrecarga obriga
as pessoas a trabalharem mais que seis horas, na maioria das vezes
sem pagamento de horas extras, afetando dramaticamente a saúde de
muitos bancários, como aconteceu com ela.
O cenário que se estabeleceu a partir de 1994, com a implantação do
Plano Real, que visava a acabar com a inflação, provocou importantes
mudanças no sistema bancário. Os bancos, que lucravam muito com a
alta taxa de inflação, entre 30 e 40% ao mês, tiveram que se adequar à
nova realidade das taxas em torno de 5%. Era comum os jornais trazerem notícias de novas fusões ou incorporações de bancos, tornando o
setor cada vez mais concentrado, com a predominância de grandes instituições comprando as de menor porte. Essa situação invariavelmente
gerava desemprego e, muitas vezes, desespero entre os bancários.
Além disso, a alta lucratividade que os bancos obtiveram nos períodos de muita inflação, desde a década de 1980, possibilitou grandes
investimentos em tecnologia. Assim cada vez mais as agências eram
equipadas com máquinas de automação bancária, dispensando mão
de obra. E nos bancos públicos não é diferente, com um agravante
cruel: as privatizações do governo neoliberal de Fernando Henrique
Cardoso são um fantasma que assombra a todos.
Quando Clara retorna à sala de visitas, Júlio fixa com intensidade
seus olhos azuis. Sabe que eles, como os de Priscila, revelam preocupação, assumindo um tom mais escuro.
– Senta aqui junto comigo. Há muita gente na tua agência que vai
aderir ao PDV? – pergunta ele, buscando entrar no assunto.
– Alguns empregados mais antigos estão querendo sair, mas há
muitas dúvidas. A maioria só quer fugir do clima que se instalou nos
últimos anos. É quase uma caça às bruxas.
–...
– Sabe como eles estão sendo chamados? De massa velha.
Júlio sacode a cabeça, desconsolado.
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– No meu tempo, a gente chamava de massa velha os contratos de
financiamento habitacional antigos.
– Pois eu acho que é uma alusão a isso mesmo. E agora muitos
gerentes, para continuarem nos cargos que ocupam, deverão fazer o
PSI; se não, perderão suas funções. Isso está causando muita revolta,
porque ninguém garante se as novas escolhas terão critérios honestos... É o caso do Bernardo, que é o gerente na minha agência. A
Catarina está arrasada. Massa velha... Ele mal passou dos quarenta
anos. Um profissional brilhante e dedicado.
– Vocês não podem deixar que um absurdo como esse fique sem
resposta. Quem é esse Cutolo para julgar se alguém é competente
somente em função da data do nascimento?
– Tens razão. Mas não é fácil uma reação coletiva. Estamos vivendo só de siglas malucas: PRC, PSI e, agora, o golpe de misericórdia
contra os empregados: o PDV. Muita gente está aderindo à demissão
voluntária para pagar suas contas, depois de tantos anos de arrocho
salarial. O principal objetivo de tudo isso é desvalorizar as pessoas.
Júlio fica indignado e fala em tom mais alto:
– Isso é uma política clara de desmonte, uma estratégia pensada para facilitar a privatização da Caixa, como já fizeram com a
Companhia Siderúrgica Nacional, um símbolo do nacionalismo da
era Vargas. Não demora vão dar de presente a Vale do Rio Doce, a
Telebras e até a Petrobras. É um absurdo um governo dito democrático se desfazer do patrimônio público para atender aos interesses da
iniciativa privada. É um golpe contra todos os brasileiros.
– É o que diz o Roberto. Depois de tantos anos de ditadura, elegemos pela segunda vez um governo entreguista, que troca empresas
valiosas por moeda podre.
– Imagino as grandes negociatas que estão acontecendo – diz
Júlio, com os lábios trêmulos.
Preocupada com o nervosismo do pai, Clara resolve mudar de
assunto.
– É, a situação não está fácil, nada fácil... Mas estou curiosa com
esses teus papéis antigos. Eu sou louca por História, tu sabes.
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– Nada disso. Esquece esta papelada e vamos ficar no presente.
– Não, por favor. Como dizia a Vó Cecília, vamos falar em flores.
– Flores? Só se forem iguais às que botamos na praça na greve das
seis horas.
– Sim, a Bandeira do Brasil feita de flores... Que ideia linda! Mas,
agora, até o Presidente Fernando Henrique anda pisando em nossa
bandeira.
–...
– Cruzes! Deixa essa gente pra lá... Fala um pouco como foi a
nossa primeira greve.
Júlio suspira.
– Lembro muito bem da Dana, do Waldy, do Rogério Guimarães,
da Bia e do Antonio Carlos Pontes. Este sim tinha o dom da oratória.
Foi um dos líderes do Movimento pelas seis horas aqui no Estado. E
sua atuação foi decisiva para que vencesse as eleições da APCEF. Foi
Presidente de 1986 a 1988, o ano em que tu passaste no concurso.
– Olha, pai, eu não conheci o Pontes, mas quero te dizer com
franqueza que, na última greve, eu estava decidida a votar na assembleia, lá no Clube do Comércio, pela volta ao trabalho.
– Mesmo sem uma proposta decente da Caixa?
– Mesmo assim – responde Clara, sem pestanejar. E continua:
– Mas depois de ouvir os argumentos da Amanda, só os pelegos de
carteirinha conseguiram dizer não à greve.
– Sim, conheço bem a Amanda. Seu nome todo é Amanda
Angélica Cardoso. É minha colega advogada; trabalhamos juntos no
Jurídico. Ela sempre foi combativa e inteligente. Eu a admiro muito.
Clara remexe nos jornais e tem sua atenção voltada para uma foto:
– Olha aqui o Marçal, Diretor do Sindicato lá de Santa Maria na
época da minha demissão.
– Outro que lutou tanto pelos colegas que também foi eleito
Presidente da APCEF.
Júlio pega o exemplar do João de Barro das mãos da filha.
– Em 1994, quando a chapa José Cruz Marçal e Ruben Danilo
Pickrodt ganhou a eleição, o Conselho Deliberativo eleito não era
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identificado com ela. Foi a única vez, que eu saiba, que isso aconteceu. Independência total dos dois poderes...
Clara encontra um envelope amarelecido que guarda, pelo jeito,
um documento importante.
– Olha, nem eu me lembrava mais disso! – admira-se Júlio, lendo
no envelope a palavra ACORDO.
–...
– Bem, aqui dentro está a cópia do primeiro acordo coletivo que nós,
bancários da Caixa assinamos, em 1986, logo após a sindicalização.
– Uma verdadeira peça de museu.
– Peça de museu com dez anos? Então vou te mostrar outra recordação bem mais antiga.
E coloca na frente da filha um livreto com o título FUNCEF.
Ilustrando a capa está uma pessoa deitada à sombra de uma árvore.
– Deus do céu, isto é de 1977! Quando eu tinha só 13 anos.
– Pois é. Naquele ano foi criada a Fundação dos Economiários
Federais, a FUNCEF, para garantir aposentadoria e pensão complementar aos empregados da Caixa. Substituiu o antigo SASSE, extinto no mesmo ano.
– E por que essa figura deitada?
– Foi a imagem que nos venderam quando da criação da FUNCEF.
Ou seja: para quem se associasse estaria garantida uma vida muito
tranquila no futuro.
– Um futuro que o FHC está destruindo...
– Sim, querida. Mal sabiam os ingênuos e idealistas de 1977 que
o Presidente, um sociólogo que sempre se disse de esquerda, congelaria os salários, introduziria a política de abonos e mataria à míngua
os aposentados. Dormir sossegado nos dias de hoje dependendo da
FUNCEF? Só se for o sono eterno...
Clara ficou pensativa. E Júlio prosseguiu:
– Somente em 1993 elegemos um Diretor Representante, Sérgio
Nunes da Silva, o Serginho que trabalha muito para defender novos
interesses.
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– Mas não está fácil, diz Clara, porque o restante da Diretoria é
indicado pela Caixa.
– Deixa isso pra lá... Vamos pensar também nos momentos felizes.
– E que foram muitos, diz Júlio, olhando com prazer para a bela
foto da nova sede administrativa, na Pedra Redonda, inaugurada em
1993, na gestão do Presidente Waldy.
– Podes ver que só depois de 40 anos de fundação é que a APCEF
conseguiu construir sua casa própria.
– Falando em casa própria, diz Clara, olha aqui esta relíquia.
E tira dos guardados do pai uma velha estampa de propaganda,
um reclame, como se dizia. Nela se vê alguns homens levantando
uma parede de tijolos sob a frase: Mão que economiza é mão que não
pede!
– Esta é uma das primeiras propagandas da Caixa, de 1956, quando a APCEF tinha apenas três anos de fundação. Dentro da filosofia do pós-guerra, estimulava a população a desenvolver o hábito de
poupar para concretizar o sonho da casa própria.
– Ou do apartamento próprio, não é, papai?
Nesse momento, carregada de compras, Priscila abre a porta e se
surpreende com a presença de Clara.
– Que alegria, minha querida! Onde está o Pedrinho? No teu
quarto?
– Puxa, mamãe, tu só pensas no teu neto. Mas desta vez ele não
veio. Só dei uma fugida para ver vocês. Deixa eu te dar um beijo.
Estou morrendo de saudade.
Priscila e Clara levam as sacolas de compras até a cozinha e ficam
alguns minutos por lá, até que Júlio as chama de volta. Priscila finge-se de zangada com toda aquela bagunça na sala.
– Boa noite, Júlio César. Acho que vamos ter que jantar fora. Tem
papel velho até no vaso das flores.
– Desculpa, meu bem. Já vou botar tudo isso de volta nas caixas.
– Estou só brincando, querido. Gosto muito de te ver mexendo
nos teus papéis. Principalmente com esses óculos novos. Tu continuas um pão.
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Clara olha os dois com ternura.
– Um pão é a expressão certa para esta sessão de nostalgia... Mas já
vamos arrumar tudo direitinho.
Priscila aproxima-se da mesa e comenta:
– Nada disso! Também quero olhar nossas recordações... Esta fotografia aqui, por exemplo. É da inauguração da Companhia de Arte,
em 1985. Lembro muito bem da peça que estreou naquela noite.
– E qual foi, mamãe?
– Foi o Rinoceronte. E o elenco era ótimo.
– E eu, diz Júlio, me lembro muito bem que a partir daquele ano
o grupo de teatro ficou aos cuidados da APCEF e passou a chamar-se
Caixa de Pandora, em alusão à lenda grega da esperança.
Nisso Clara descobre uma caixa com muitas fotografias. Uma em
especial lhe chama atenção:
– Papai, como estás bonito aqui! De terno, com uma pasta executivo e no Rio de Janeiro.
– Sim, fui representando a APCEF numa reunião preparatória à
criação da FENAE. A reunião definitiva foi logo depois, em 29 de
maio de 1971, por ocasião do 6.° Congresso Nacional das Associações
de Pessoal, lá em Curitiba. Mas dessa vez eu não fui.
– Qual a finalidade da FENAE, Júlio? – pergunta Priscila, querendo tomar pé do assunto.
– Ora, Pri, a nossa Federação das APCEFs congrega as associações
de pessoal de todo o País e é considerada a melhor referência na promoção da qualidade de vida do pessoal da Caixa.
– Acho – comenta Priscila – que vocês deveriam organizar tudo
isso e entregar lá na APCEF, pois, quem sabe, um dia ela vai querer
contar a sua própria história.
– Grande ideia, mamãe!
Alguns meses depois, a guerra de nervos vivenciada pelos empregados da Caixa chega ao auge.
Clara e Roberto dividem o tempo entre o trabalho, o estudo para o
PSI – Processo Seletivo Interno e os cuidados com o pequeno Pedro.
As horas de sono estão cada dia mais escassas. A pressão da empreA Casa do João-de-Barro

181

sa para com os funcionários, e principalmente com os detentores
de função de confiança, está insuportável. A diretoria formada por
políticos indicados pelo governo FHC parece um coral desafinado
cantando sempre a mesma música: massa velha, mudança de paradigma, neoliberalismo, demissão, reajuste zero, reengenharia, reestruturação, enxugamento, privatização.
Sai, finalmente, a lista com os aprovados. Clara sente a cabeça girar. Procura mais uma vez o nome do marido e não o encontra. Sente
uma grande vontade de chorar. O seu nome nunca lhe pareceu tão
feio. Preferia não ter passado.
Júlio e Priscila chegam preocupados à rodoviária de Santa Maria.
Ao olharem o rosto de Clara, que fora buscá-los sozinha, percebem
o quanto a sua menina está sofrendo. Abraçada aos dois, ela gagueja
seu desabafo em poucas palavras:
– O Roberto não fala comigo há uma semana, desde que saiu o
resultado. Eu não tenho culpa, eu não tenho...
Com a filha aconchegada nos braços, as lágrimas molhando
sua camisa aberta ao peito, Júlio sente como se Antônio Vargas se
materializasse dentro de si. Uma raiva irracional deixa seus maxilares duros como ferro. Duas de suas maiores paixões, a filha
e a Caixa, estavam à mercê de todos os desmandos. Felizmente,
Clara havia passado na prova e seu marido, se a queria de verdade,
voltaria logo à razão. Quanto à Caixa Econômica Federal, como
gostava ainda de chamá-la, nunca correra um risco tão grande de
ser destruída.
A mobilização em nível nacional tornou-se absolutamente necessária. Por iniciativa da FENAE, das APCEFs individualmente e dos
sindicatos pelo país a fora, foi lançada uma grande campanha. O
Brasil precisa da Caixa foi o slogan escolhido.
Bernardo, que, a exemplo de Roberto, também perdera seu cargo de gerente, recebe os adesivos da campanha. No mesmo pacote
oriundo da APCEF/RS, estão os folhetos explicando para a população a função social da Caixa e por que se deve lutar para manter o
banco público longe das garras neoliberais. Chega eufórico em casa
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para contar a novidade a Catarina. E diz a ela, ainda de costas, antes
mesmo de fechar a porta:
– Viste a campanha em defesa da Caixa?
Vira-se, então, e percebe que Catarina e Gabriela também estão
adesivadas. A menina pula no seu colo, enquanto Catarina lhe diz:
– Peguei diversos adesivos e panfletos. Vamos passar de casa em
casa aqui do bairro da Estação para explicar tudo para as pessoas.
E assim foi feito. A campanha inundou o Brasil e, também devido
a um pouco de sorte, a Caixa escapou da série de privatizações que se
alastraram sobre a nação. Essa onda nefasta roubou do Brasil a Vale
do Rio Doce, com todos os seus minérios estratégicos, as empresas
de energia elétrica Light e Eletropaulo, a Telebras, de telecomunicação, e muitas outras. Diversos bancos estaduais foram privatizados,
sendo o principal deles o Banespa – Banco do Estado de São Paulo.
Também o Meridional, banco público criado para abrigar os náufragos (funcionários e correntistas) do Sulbrasileiro, veio a pique na
mesma ocasião.
No Rio Grande do Sul, o cenário não foi diferente, talvez pior.
O governo Brito, ainda mais liberal que o de FHC, cometeu diversos crimes contra o nosso patrimônio. A CRT – Companhia
Riograndense de Telecomunicações, empresa americana encampada pelo Governador Brizola e motivo de orgulho dos gaúchos, foi a
primeira a ser vendida, ou pior, quase dada de presente à iniciativa
privada.
Trabalhar à noite dava à Catarina mais tempo para dedicar-se à
Gabriela e também à sua participação na campanha em defesa da
Caixa, mas os boatos de que não haveria mais trabalho noturno eram
recorrentes. Para Bernardo, a perda da gerência fora um duro golpe.
O que o ajudava a superar tudo isso era seu envolvimento com a
APCEF/RS, o Sindicato e, como ele sempre dizia:
– Se não fosse o amor da Catarina e a doçura da Gabriela, nada
valeria a pena.
Mas não era momento de perder a esperança de que o Partido dos
Trabalhadores assumisse o governo federal e mudasse essa situação.
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E chega, finalmente, o dia que todos esperavam no mundo inteiro. A mudança de milênio. A entrada no calendário do ano 2000.
Em sua edição de dezembro de 1999, o João de Barro dedica ao tema
um interessante editorial:
UM NOVO TEMPO
Fim de ano. Fim de década. Fim de século. Fim de milênio. Vivemos
sob o peso de um tempo de transições, de dúvidas e de insegurança sobre o futuro. Chegamos ao final dos anos 1000, ao final do século XX.
(Aqui é preciso que se faça um parênteses: historicamente, o novo século
e o novo milênio iniciam somente em 2001, mas a necessidade da febre
consumista de que tudo aconteça mais rápido – e isso é um ícone dos
nossos dias – adiantou em um ano a virada. Por outro lado, estudos que
apontam erros na contagem da data do nascimento de Jesus afirmam que
já teríamos entrado no novo milênio há quatro anos. Fim do parênteses.)
Esse clima não é novo. Em todas as viradas de século, a humanidade
mergulhou em clima profético e catastrofista. Antes era uma bola de fogo
que cruzaria os céus, hoje é o bug.
Relevadas as incorreções históricas e a avidez do mercado, podemos
aproveitar este momento para uma reflexão. É uma boa oportunidade
para pensar no mundo que estamos construindo (ou destruindo). Sim,
a humanidade é formada por todos nós; não é algo externo, abstrato,
sobre a qual nos referimos apenas em discursos pomposos. A história é
escrita dia a dia, não apenas por reis e presidentes, mas também por
metalúrgicos, bancários, pedreiros, artistas plásticos, agricultores, jornalistas, estudantes...
Trata-se de um momento ímpar. A globalização, as inovações
tecnológicas, as descobertas científicas avançam com rapidez cada vez
mais surpreendente. Temos, tecnicamente, condições hoje de suprir quase
todas as necessidades materiais do homem. Então, por que isso não acontece? Por que, ao mesmo tempo em que um brasileiro manda um arquivo
em frações de segundo para o Japão, temos que conviver com a cena de
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um menino dormindo no meio-fio? Por que descobrimos que em breve
poderemos viver até os 120 anos, enquanto milhares de crianças morrem
desnutridas antes de completar um ano? Por que conseguimos produzir
desenhos animados cada vez mais belos e parecidos com uma cena real e
não conseguimos emprestar a certas cenas da vida a beleza dos desenhos
animados?
O certo é que a história não está escrita previamente. Se achamos que
não somos poderosos o suficiente para redigir a trajetória humana, pensemos que somos capazes de acrescentar a ela um substantivo, um adjetivo,
ou, quem sabe, uma vírgula. Mas que seja um substantivo enobrecedor,
um adjetivo solidário, uma vírgula que nos guie a um caminho melhor.
Júlio termina de ler o editorial para Antônio, que veio visitá-lo
naquele entardecer de dezembro.
– Pois é, meu amigo, fico me perguntando sobre o que nós, trabalhadores, podemos fazer para encontrar esse caminho melhor. Li
que em Tramandaí, representantes da APCEF discutiram a situação
enfrentada pela Caixa, com falta de pessoal e ainda com o aceno do
PDV. Longas filas em muitas das agências, desmotivação e estresse
dos trabalhadores, principalmente os que atendem o público. Tudo
isso já foi discutido pelos delegados do CONECEF. Com certeza,
deve estar acontecendo a mesma coisa nos outros Estados.
– Pelo menos, a categoria de vocês está se mexendo.
– Sim, isso é um alento.
– Bem, Júlio, tenho que ir andando. Tu sabes que a Olenca voltou
a dar aulas? Ela até já está engajada de novo no CPERS.
Júlio sorriu, meio constrangido.
– Uma boa notícia, primo! Eu também não tiro este adesivo do
peito. Mas acho que a esperança está na próxima eleição, se até lá não
privatizaram a Caixa.
Primavera de 2002: Júlio e Priscila estão sós diante do televisor,
acompanhando as notícias. São quase 17 horas do dia 27 de outubro.
Votaram pela manhã, como costumavam fazer, e decidiram ficar em
casa naquele dia. Tinham participado da campanha presidencial em
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Porto Alegre, como nas outras. Desta vez, as previsões eram de que
Lula seria eleito. No entanto, as frustrações sofridas amordaçavam a
esperança e os tornavam cautelosos. Território esparramado, o Brasil
tem sua hora regulada por dois fusos. O Norte ainda vota, embora as
urnas da maior parte do país estejam fechadas.
Júlio lembra a conversa que teve dias antes com Jorge Peixoto de
Mattos, também conhecido pelo apelido de Agulha, que fora presidente da APCEF de 1996 até janeiro passado. Ele enfrentara um período muito difícil em seus três mandatos, com duras ameaças contra
a Caixa e seus empregados. O surto das demissões, o congelamento
dos salários e a retirada do cheque-alimentação dos aposentados eram
sintomas do preparo da Caixa para um futuro leilão.
– O que podemos fazer?
Era a frase que ouvia de seus liderados, todos sob o desafio cotidiano do ataque neoliberal. Ao que Agulha sempre respondia:
– Só nos cabe resistir... ou resistir.
– O que estás pensando, querido, com essa testa franzida? – pergunta Priscila.
– Numa conversa que tive com o Agulha sobre a situação da Caixa
e do país, responde Júlio. Mas, agora, penso que tudo vai mudar.
Tenho certeza que as conquistas que foram desfeitas por FHC serão
retomadas com o novo governo.
– Tens tanta certeza de que o Lula vai ganhar?
A conversa é interrompida pelo boletim das últimas previsões. Até
a rede Globo se rende aos resultados de boca de urna, e as palavras do
Presidente FHC, que se despede, sugerem o término do governo de
seu partido, o PSDB.
– Meu bem, a precaução é boa companheira, mas sinto uma alegria que estou louco para extravasar.
– Que bom te ver assim animado, querido! Andavas muito preocupado ultimamente.
Abraçados, Júlio e Priscila ouvem os primeiros estouros de fogos
de artifício. Lula é o novo presidente. Não é possível ficar em casa.
Decidem ir até a Praça da Matriz, testemunha de tantas lutas e co186 A Casa do João-de-Barro

memorações. Fecham a porta, esquecendo os dissabores e as derrotas. Saem de mãos dadas, ansiando novamente pelo futuro como há
muito não faziam. Vão celebrar a vitória de uma proposta de governo
verdadeiramente popular. A esperança venceu o medo, são as primeiras
palavras do presidente eleito. O Brasil, finalmente, está encerrando o
ciclo nefasto da ditadura.
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CAPÍTULO 12

As estrelas brilham no Brasil
Ano novo, governo novo. Vida nova?!
Catarina vê o presidente chegando à rampa do Palácio do Planalto,
junto com a esposa, ovacionado pelo povo, aclamado pelos meios de
comunicação.
Emociona-se ao lado de Bernardo e Gabriela. Gostaria de ter ido à
posse, de ter levado a bandeira vermelha que ela e Clara tinham feito
há tanto tempo e que agora se encontrava dobrada em cima da cama
com a estrela amarela voltada para cima.
Era o que elas haviam combinado quando Lula se candidatou pela
primeira vez, mas Clara estava com problemas na família e não poderia ir. Catarina optou por ficar, até porque, se Clara precisasse de
ajuda, ela estaria por perto. E, também, elas já haviam cumprido a
promessa de irem juntas à posse de Olívio Dutra como Prefeito, em
1989, e como Governador, em 1999, levando a mesma bandeira.
O sonho agora é realidade. Mas a apreensão de Catarina e Bernardo
é grande quanto à possibilidade de um governo isento de manipulações. A escolha de José Alencar como vice já demonstra que a conversa com os empresários será muito estreita, o que não lhes agrada.
Mas, ao mesmo tempo, lhes dá a certeza de que, sem essa aliança, será
difícil governar.
Lula recebe a faixa presidencial emocionando todos os brasileiros. Um operário com pouca escolaridade, mas com grande vivência,
chega ao posto máximo do Brasil, o que lhe permite um desabafo em
nome de todos os excluídos:
E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma
superior, ganho meu primeiro diploma, o diploma de Presidente da
República do meu país.
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Bernardo e Catarina se olham e veem toda a luta passada, uma
longa história refletida nas lágrimas um do outro. Mas sorriem quando Gabriela aparece na sala enrolada na bandeira vermelha com a
estrela amarela.
Apesar dos temores justificados, com Luiz Inácio Lula da Silva
eleito e empossado no primeiro dia do ano de 2003, mudanças imediatas acontecem na Caixa: fim da ameaça de privatização, fim do
reajuste zero nos salários, fim do medo e, principalmente, valorização
do seu papel de banco público ao tornar-se o principal agente das
políticas sociais do governo federal.
No entanto, mudanças também geram problemas. Na era FHC
houvera um desmantelamento da empresa, com escassez de empregados visando à venda para a iniciativa privada. Há falta de pessoal
para cumprir todas as novas atividades.
A esperança de manter o banco nas mãos dos brasileiros venceu o
medo da privatização e garantiu milhares de empregos. Mas é preciso
que se cumpra a promessa de realização periódica de novos concursos.
Os últimos tinham sido realizados nos anos de 1989, 1998 (somente
para Rio de Janeiro e São Paulo) e 2000. O primeiro contratara muita
gente, logo duramente atingida pela política neoliberal. Muitos não
aguentaram e saíram. Já os concursos de 1998 e 2000 serviram para
trocar a chamada massa velha. Porém, os novos empregados já entraram na empresa sem uma série de direitos, como a licença-prêmio, o
anuênio e as APIPs (Ausências Permitidas por Interesse Particular),
as cinco folgas anuais que os colegas pré-1998 têm.
Esse tratamento desigual foi concebido com o Plano de Cargos e
Salários (PCS) de 1998 e um plano de contribuição definida (REB)
na FUNCEF. Era mais um passo preparatório para o processo de privatização: adequar a estrutura salarial da Caixa à dos bancos privados.
Mas agora o governo mudou e o PCS continuou intacto. Também
a famigerada RH008, que permitia a demissão sumária, continuava
existindo. Era essa a mudança que desejávamos? Uma pergunta que
os empregados da Caixa faziam aos dirigentes das APCEFs e sindiA Casa do João-de-Barro
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cais de todo o Brasil. Uma pergunta que, no Rio Grande do Sul, era
feita a Célia Zingler.
Quando Jorge Peixoto de Mattos renunciou à presidência da
APCEF/RS, durante seu terceiro mandato, quem assumiu o comando da entidade foi a vice-presidenta, Célia Margit Zingler. Nascida
numa família de pequenos agricultores, natural de Rio Pardinho,
Célia passara a infância e boa parte da adolescência dividindo seu
tempo entre a escola, os amigos e o duro trabalho na roça. Aos dezoito anos de idade mudou-se para Santa Cruz do Sul. Lá, terminou
seus estudos, ingressou na Caixa Federal em 1977, casou-se, teve dois
filhos, formou-se em Direito, tornou-se sindicalista e feminista.
Ao tomar posse, em janeiro de 2002, Célia sabia que esse era mais
um desafio a vencer, e dos grandes. Gerenciar uma associação do
porte da APCEF, duramente atingida pelo processo de desmonte que
se instalara na Caixa Federal, não era uma tarefa fácil. Porém, aos
quarenta e cinco anos de idade, com larga trajetória na vida política
e sindical de sua cidade, sentia-se suficientemente madura e capaz de
enfrentar essa empreitada.
O sentimento reinante entre os empregados da Caixa era de desmotivação geral. Para agravar a situação, desde dezembro do ano
2000, a CEF cassara todas as liberações, quer para os sindicatos, quer
para as associações de pessoal. Como única diretora liberada, Célia
viu-se, então, obrigada a vir morar na capital, pelo menos de segunda a sexta-feira. Passou a ocupar um dos apartamentos da Sede A,
na Pedra Redonda, enquanto sua família permanecia residindo em
Santa Cruz do Sul. Essa era a única maneira de acompanhar de perto
as múltiplas atividades e o trabalho dos funcionários.
Numa sexta-feira, final de tarde, antes de voltar para casa, Célia
foi ao encontro de Regina Figueiró e Amanda Cardoso, suas fiéis
companheiras na Associação. Haviam combinado bater um papo
no Café dos Cataventos, andar térreo da Casa de Cultura Mario
Quintana, no centro de Porto Alegre. Um lugar aprazível, com mesas espalhadas ao longo da Travessa Araújo Ribeiro, entre a Rua
da Praia e a Sete de Setembro. Aliviadas do calor por uma brisa
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suave que soprava dos lados do Guaíba, sentaram-se num canto
sossegado e fizeram os pedidos. Acomodando a mochila sobre uma
cadeira, Célia desabafou:
– Gurias, vocês não imaginam o que é administrar a APCEF.
Sinto-me como se estivesse na boca do inferno. Tenho medo de abrir
gavetas, porque dali só saem monstros.
– O que queres dizer com isso? – perguntou Regina, entre curiosa
e espantada.
– É que são muitas demandas. A Associação funciona vinte e quatro horas por dia, os sete dias da semana, sem direito a domingos ou
feriados. Não dá para desligar o celular. Ando sempre carregada de
relatórios pra cá e pra lá e, quando chego, vou despejando tudo na
mesa dos funcionários. Temos prazos a cumprir, respostas e soluções
a apresentar; é uma correria.
– Não deve ser fácil mesmo – interveio Amanda, enquanto sorvia um
gole de café. Se ao menos pudesses contar com um diretor liberado...
– Pois é, gerenciar uma entidade do tamanho da APCEF, compreender o que é o seu dia a dia e fazê-la se movimentar, é uma vivência bem diferente de todas as que eu já tive. Minha vida mudou
completamente.
– Gostaria de poder te ajudar – disse Amanda –, mas ando tão
sobrecarregada, que quase não dou conta dos processos. Sabem como
é trabalhar no Jurídico...
– Pois eu, comenta Regina, pensei que depois de aposentada teria
mais tempo livre. Que nada! Vivo cheia de compromissos. Mesmo
assim, podes contar comigo.
A conversa seguiu animada até Célia dar-se conta da hora.
– Meninas, infelizmente tenho que ir para a Rodoviária. Vamos
continuar nos encontrando. É muito importante para mim.
De volta a Santa Cruz, a presidenta em exercício sentia-se mais
leve, menos tensa, alimentada pelo carinho e pela atenção das colegas, duas grandes companheiras.
Em abril de 2003, ao comemorar seu cinquentenário, a APCEF/
RS elegeu pela primeira vez uma mulher para a presidência. E foi
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Célia Zingler, que já vinha exercendo o cargo desde a renúncia de
Agulha. Elegeu-se liderando a chapa Participação e Mudança, tendo
como vice Ruben Danilo Pickrodt.
Questionada pelo jornal João de Barro, em entrevista publicada
em maio daquele ano, por que resolvera candidatar-se na cabeça da
chapa eleita para a gestão 2003/2006, Célia respondeu com uma
longa reflexão:
– Foi em função de um conjunto de pessoas. Nós avaliamos que era
importante permanecer, que não se poderia quebrar esse período de retomada da APCEF. E também pelo momento especial que a gente está
começando a viver, com um novo governo e uma nova Caixa. Isso sempre
fez parte das nossas lutas. A APCEF, pelo menos parte da diretoria, se
posicionou a favor da candidatura Lula. E, a partir do momento em
que ele foi eleito, nós achamos que a entidade também poderia começar
uma nova etapa, depois de tantos anos de luta. Agora, se inaugura um
período importante para nós, sendo que a APCEF sempre defendeu a
Caixa, independentemente de qualquer governo. Mas todos os governos
que nós tivemos até hoje nunca possuíram a característica democrático-popular como o governo Lula. O projeto eleito foi o projeto dos trabalhadores. Então, a APCEF não poderia se omitir neste momento e deve ter
o compromisso de manter acesas as reivindicações dos empregados e estar
integrada na construção de uma nova Caixa. Que ela tenha um papel
social como sempre constou nas nossas pautas, que seja um banco público,
que valorize os empregados. E que a APCEF possa ser melhor usufruída
pelos associados para as suas atividades de lazer, de cultura, de esporte,
que possa ser um espaço de encontro e de convivência neste novo contexto.
Indagada sobre o significado de assumir a direção da APCEF/RS
no ano em que a entidade completa 50 anos, Célia respondeu:
– Acho que é um momento privilegiado estar na direção de uma associação que tem mais idade que eu. A gente precisa se lembrar das pessoas
que já passaram pela APCEF. Das que foram fundadoras e daquelas
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que se dedicaram, ao longo desses anos, para que a entidade chegasse até
aqui. A Associação poderia ter parado no meio do caminho. Não parou
porque teve muita dedicação. Entre altos e baixos, chegamos aos 50 anos.
E chegamos muito bem, na minha opinião. Chegamos num período da
História do Brasil e da Caixa muito importante. A APCEF só existe
porque a Caixa existe. A Associação teve papel fundamental, particularmente na década de 1980, na luta dos empregados da Caixa. Nós não
tínhamos sindicalização e representação em instância nenhuma. Nesse
processo, a APCEF foi importantíssima. É por isso também que não
podemos nos omitir nesse campo agora. A APCEF nunca foi somente um
clube. Esse duplo papel é um grande diferencial. É bonito ver a APCEF
chegar aos 50 anos com um papel bem mais amplo do que quando foi
criada.
Brasília, abril de 2003. A reunião de negociação com a representação da Caixa vai começar. A Comissão Executiva dos Empregados
(CEE), composta das diversas Federações de Bancários, esteve reunida antes para definir as prioridades. Além de Presidenta da APCEF,
Célia Zingler fora indicada pela Federação dos Bancários gaúcha para
representar o Estado. Com a mudança de governo, foi definido que
a RH008 deveria ser revogada imediatamente.
De repente, num gesto de mudança de postura, o próprio
Presidente da Caixa, Jorge Mattoso, entra na sala. Sorridente, brinca
dizendo que são tantas pessoas que mais parece uma assembleia do
que uma reunião de negociação. E, já no início de maio, revoga o
normativo que permitia a demissão arbitrária na Caixa. Ainda faltava
revogar as mais de 500 demissões arbitrárias que aconteceram desde
2000...
Além dessa luta, Célia demonstra preocupação com os associados aposentados. O aumento da longevidade exige criar atividades
apropriadas para todos. Também o pessoal do interior é lembrado. A
APCEF distribui 50% da arrecadação desses associados para investimentos nas Regionais. A diretoria considera a descentralização muito
importante para o bom funcionamento da Associação.
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Um friozinho ameno, apesar do inverno. Neste sábado, 23 de
agosto de 2003, a temperatura estimula todos os associados a não
perderem a noite do XII Festival dos Queijos e Vinhos.
Júlio e Priscila foram para a Pedra Redonda já no sábado pela
manhã e, depois do baile, ficarão hospedados nos apartamentos,
o que evitará a necessidade de dirigir à noite. Clara e Roberto,
ainda trabalhando em Santa Maria, não poderão comparecer este
ano.
No ginásio, a decoração é maravilhosa, o buffet está repleto de
queijos e outras delícias, os vinhos foram espalhados entre as mesas. O palco já foi preparado para receber o grupo Atração Banda
Show.
Júlio reconhece uma colega que não via há alguns anos e Priscila
nota que ela está com um bebê, o que não é comum nessas festas.
– Você não é a Inez, que trabalhava no setor habitacional?
– Sim, doutor Júlio. Muitas vezes o senhor me ajudou, no Jurídico,
para esclarecer dúvidas em contratos de aquisição da casa própria. E a
senhora como vai, dona Priscila?
– Muito bem, obrigada. Lembro de te ver aqui na Pedra Redonda.
Que lindo bebê, mas tu já não tinhas um filho adolescente?
– Sim, senhora, o nome dele é Gabriel; está com 16 anos. Esta é a
Vitória. Nasceu dez dias antes dos 50 anos da APCEF.
Como estavam em mesas vizinhas, bem longe das caixas de som,
seguiram conversando.
– Nome bonito, Vitória.
– E não é por acaso que ela se chama assim. O senhor sabe que eu
trabalhei doze anos em cargos de chefia, muitas vezes prejudicando o
convívio com a família e, há dois anos, me puxaram o tapete.
– Como, assim?
– Fui destituída do cargo de gerente sem maiores explicações.
– Governo FHC... Felizmente tudo isso agora é passado.
– Mas é difícil de esquecer. Voltei a ser escriturária e com o salário
reduzido. Com o choque emocional, tive um apagão enquanto dirigia e sofri um acidente que me provocou o aborto.
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Priscila pegou-lhe a mão sobre a mesa e apertou-a com carinho.
– Agora entendo por que essa criança linda se chama Vitória.
– Sim. Nada é por acaso. Ela trouxe grande alegria para a nossa
família. O Alex vai gostar muito de conhecer vocês.
– Nós, também, querida. Pena nossa filha Clara não estar aqui.
Mas no mês que vem, ela e o marido voltarão a trabalhar em Porto
Alegre. E vamos estar perto do Pedro, o nosso neto.
– Eu conheço a Clara, o Roberto e me lembro do netinho de vocês
quando fez o papel do Menino Jesus no Auto de Natal. Era bem pequeno, como a minha Vitória, e se portou muito bem. Um atorzinho
em miniatura.
Dia 6 de agosto de 2004. Clara sobe toda a Rua da Praia. Seu
coração está acelerado. Para em frente ao prédio da Companhia
de Arte. Entra decidida. A porta do elevador se abre e ela aciona
o 5.º andar. Em poucos segundos, recorda os últimos anos de sua
vida, a crise profissional de Roberto e os reflexos no seu casamento.
Ela sente um enorme vazio. A mudança para Porto Alegre pouco
adiantara. O marido não era mais o mesmo. Ela carregava sozinha
a harmonia do seu lar. Muitas vezes não se reconhecia; parecia estar
vivendo um personagem. Sorria quando queria chorar.
Clara entra na sala e logo avista o diretor de teatro Artur José
Pinto. Há um pequeno grupo conversando. Outras pessoas começam a chegar. É hora de começar as apresentações. Cada um diz qual
a sua expectativa. Clara faz um pequeno histórico da sua vida e revela
o motivo de querer fazer uma oficina teatral.
– Bem, nos últimos tempos tenho vivido situações tão difíceis que
tenho que fingir. Acho que isso é teatro.
O diretor sorri com os olhos e diz:
– Com o tempo vais aprender que no teatro é onde terás que ser
verdadeira. Precisarás emprestar ao personagem as tuas emoções mais
puras.
Artur continua explicando o que é o teatro e Clara inicia uma nova
história de amor. Desta vez pelo grupo de teatro Caixa de Pandora.
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CHASQUE ELETRÔNICO Nº 001
Chasque:
Aviso, Recado, Desafio, Mensageiro,
pessoa que se despacha levando um recado.
A partir desta data tu receberás todas as quintas-feiras o Chasque
Eletrônico, o Boletim Informativo do Núcleo de Cultura Gaúcha da
APCEF.
O Núcleo de Cultura Gaúcha da APCEF, criado em 14 de junho
do ano de 2005, nasceu da necessidade de um espaço para manifestação
das diversas expressões da Tradição Gaúcha, abrindo porteiras para a
música, a dança, a poesia, a culinária, a literatura, a indumentária e a
história do Rio Grande do Sul.
E a nossa primeira cria é o Jantar Baile Campeiro da APCEF, a
realizar-se no dia 23 de julho de 2005, no Ginásio da Sede “A”, com
boia campeira, apresentação de Invernada de Danças Gaúchas e animação do Gaúcho Pachola. A pilcha/bombacha não é obrigatória, mas
é fundamental a tua presença. Informações e convites (antecipados) no
telefone 3268.1611.
Vem e dança até o clarear do dia, mas se o passo não tiver a preceito,
não te preocupes, que já a partir do dia 28 de julho tu poderás participar
do Curso de Danças de Fandango na APCEF, todas as quintas-feiras,
com o Professor Beloni Bastos da Silva e Everton Braz Lopes.
A cambona tá chiando, a cuia passando de mão em mão. Te aprochega!
A noite promete ser pra lá de especial. Paulo Cesar Ketzer, coordenador do Núcleo de Cultura Gaúcha, prepara as pilchas, vestimenta
típica do gaúcho, e também o discurso. Afinal, naquela noite de 22
de julho de 2006, na Pedra Redonda, depois de oito anos fechado,
abrem-se as portas do Galpão Crioulo da APCEF/RS, com capacidade para 200 pessoas. É a sua reinauguração, para a qual muito
colaborou o associado engenheiro Ary Sacchet.
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Enquanto a cuia passa de mão em mão, peões e prendas vão recordando a história do tradicionalismo gaúcho na APCEF/RS.
– Alceu Beck foi o primeiro patrão do Grupo Nativista João de
Barro, criado em 1979.
– Lembro bem, o Grupo também era chamado de CTG João de
Barro. Tinha até uma imagem do passarinho todo pilchado, uma
coisa linda.
– Sabem como o Alceu mantinha o Grupo Nativista? Pois ele
mesmo recolhia e vendia os papéis descartados pelas unidades da
Caixa.
– Muita sola de bota gastamos nos fandangos.
– Principalmente com a inauguração do galpão antigo, em 1989.
– Daquela vez foi muito importante o apoio do Antenor Fischer,
que era o diretor cultural.
– O que lembro muito bem é a 1.ª Grande Tertúlia Economiária,
presidida pelo Flávio Teixeira. As duas sedes aqui na Pedra Redonda
ficaram lotadas.
– Claro, foram três dias em que valorizamos as nossas expressões
artísticas, campeiras, históricas e culturais. A Caixa mostrou que tinha compositores do nível até da Califórnia, de Uruguaiana, como o
Angelino Rogério, da agência de Cruz Alta, e o Laerte Fortes.
Nisso, uma prenda se aprochega e convida:
– O jantar está servido. E hoje, além do carreteiro, vamos ter arroz
farroupilha.
– Esse eu não conheço.
– Vocês vão gostar.
E gostaram mesmo. Daquele gostoso arroz com linguiça, carne
de porco, charque e legumes, não sobrou nem a rapa nos grandes
panelões...
Naquela noite, também começou a reconciliação de Clara e
Roberto, que a presenteou com um lindo vestido de prenda. Nos meses seguintes, não perderam nenhum encontro do Núcleo de Cultura
Gaúcho e até começaram a ensaiar algumas danças na Invernada
Artística, sob a orientação de Paulo Cesar.
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Dia 30 de março de 2006. Roberto chega em casa sorrindo, desdobra o jornal que trazia debaixo do braço e mostra a manchete.
– Olha aqui, querida, o Lula indicou quem vai substituir o Jorge
Mattoso. Pela primeira vez a Caixa vai ser presidida por uma mulher:
MARIA FERNANDA RAMOS COELHO ASSUME HOJE O
CARGO DE PRESIDENTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Clara não esconde sua alegria, pega o jornal e lê toda a notícia. Maria Fernanda é funcionária de carreira no banco há vinte
e dois anos. Nascida em Recife, onde se graduou em Jornalismo,
tem especialização em Finanças Empresariais e Gestão Pública
pelo IBMEC e mestrado em Administração pela Universidade de
Pernambuco, onde também cursa pós-graduação em Excelência
Humana. Tem 48 anos de idade, é divorciada e mãe de duas filhas.
Petista histórica, teve forte atuação no Sindicato dos Bancários
e na APCEF de Pernambuco, até ser transferida para Brasília,
há três anos, onde desempenhou com brilhantismo o cargo de
Gerente de Desenvolvimento Urbano.
– As mulheres estão dia a dia ocupando novos espaços, hein, Clara?
– É mesmo, e isso que só conquistamos o direito de votar em
1934. Até conta em banco a gente não podia abrir sozinha. A Caixa
começou a acabar com essa discriminação, aceitando a abertura de
contas pelas mulheres.
– ...
– E foi também a Caixa um dos primeiros bancos brasileiros a
contratar mulheres para seu quadro de pessoal.
Roberto suspirou.
– Também temos uma boa notícia para os homens aí nesse jornal.
– E qual é?
– O Gilson Andrade, te lembras dele?
– Claro, foi Vice-Presidente da APCEF. Um batalhador da luta
sindical.
– Pois ele vai ser o Chefe de Gabinete da nova Presidenta.
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– Que boa notícia! A Maria Fernanda não poderia ter escolhido
alguém melhor. Vou telefonar agora mesmo contando tudo para a
Catarina.
Gabriela completou seus 15 anos em setembro de 2006, mas não
quis festa. Preferiu passar um mês no exterior, fazendo intercâmbio
através da escola onde estudava inglês. Bernardo e Catarina concordaram, mesmo sabendo que sentiriam muita falta da filha. Entrariam
em férias no mesmo período que ela e iriam ficar alguns dias em
Tramandaí.
Catarina estava preocupada com as condições em que encontrariam a colônia, pois, quando estiveram lá no inverno, tinham percebido a necessidade de algumas reformas. O prédio era de 1964 e,
quarenta e dois anos depois, sua manutenção exigia cada vez mais
recursos.
Realmente, análises dos formulários do veraneio de 2006 da
Colônia de Férias de Tramandaí apontavam o desejo de muitos
associados por instalações mais modernas e confortáveis. Assim,
passou a fazer parte das prioridades da gestão 2006/2009, também sob a presidência de Célia Zingler, a proposta de renovação
daquela sede. Levada a discussão ao Conselho Deliberativo, instância superior à Diretoria Executiva, este determinou a criação
de um grupo de trabalho para sistematizar estudos e apresentar
propostas.
Na reunião do Conselho Deliberativo, em 13 de abril de 2007,
o grupo de trabalho apresentou o primeiro esboço do projeto para
construção da nova sede. O primeiro estudo previa a construção de
4 torres com 12 apartamentos cada. Não havendo recursos próprios
suficientes, a Diretoria decidiu estudar alternativas, dentre elas a venda da sede de Itapirubá e a troca do terreno de Tramandaí por área
construída em outro local, menos valorizado.
Não sendo possível estabelecer consenso na Diretoria, optou-se
por fazer uma pesquisa de opinião junto aos associados. O resultado
apontou a vontade de ampla maioria em manter a sede no mesmo
local. Excluída a possibilidade de permuta e também rechaçada a
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venda da sede de Itapirubá por parte da Diretoria, o assunto entrou
em compasso de espera.
Em 2009, Célia Zingler foi reeleita Presidenta da APCEF/RS, desta vez com Marcos Leite de Matos Todt como Vice-Presidente. Esta
nova Diretoria pôs-se imediatamente a trabalhar no estudo da nova
sede de Tramandaí. O sonho tomou forma através do pré-projeto da
arquiteta Suzane Vincent Berthier Brasil, que previa a construção de
um único bloco.
Seguindo orientação do Conselho Deliberativo, a Diretoria convocou assembleias em todas as regionais para apresentação e aprovação da proposta ou de alternativa. Diante da qualidade do projeto e do entusiasmo dos diretores, houve a aprovação em todo o
Estado. Os recursos deveriam vir da venda de parte das ações da
PAR Corretora, de parte dos repasses às Regionais, da destinação de
todos os valores captados e repasses da FENAE para constituição de
um fundo de construção, de empréstimo bancário ou da FENAE e
de possível chamada extra de mensalidades com devolução futura,
corrigida pelo índice da Caderneta de Poupança.
Foram muitas noites de insônia geradas pelas exigências do Conselho
Deliberativo, que temia pela não conclusão do prédio e o consequente desperdício de recursos. Com a assessoria do arquiteto Pedro Sosa
Pereira, decidiu-se pela execução do projeto em duas grandes etapas.
A primeira incluía a construção da estrutura de concreto armado, com
telhado, paredes externas rebocadas, visando a proteger o edifício das
intempéries. Isso permitiria que a segunda etapa fosse concluída quando da existência de recursos financeiros, possivelmente numa gestão
futura, pois na atual não haveria tempo hábil para a conclusão.
Também foi criada uma Comissão de Acompanhamento de Obras,
constituída pela Presidenta Célia Zingler, Vice-Presidente Marcos
Todt, Diretores Paulo Cesar Ketzer, Paulo Ricardo Belotto, Rafael
Balestrin, Sergio Simon, e dos Conselheiros Felisberto Machado de
Souza, Antonio Gabriel Bueno Bones, Clelio Luiz Gregory, Nelson
Schlindwein, Carmen Rejane Ramos e as Tesoureiras de Regionais
Loiva Guido Valerão e Clodely Soares.
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Dando prosseguimento à elaboração dos projetos, verificou-se
que para atender à legislação municipal seria possível construir um
prédio com oito pavimentos, sendo o térreo com recepção, cafeteria, área de convivência, churrasqueiras, salões para eventos, sala de
jogos e TV, lavanderia, banheiros coletivos e um para cadeirante,
residência do zelador, dois andares de garagens, cinco pavimentos
com 40 apartamentos, dois elevadores para até 6 pessoas, área externa com guarita, jardim, playground, pergolado junto à cafeteria
e nos fundos vaga para estacionamento de ônibus e miniquadra
esportiva. Agora restava lançar a pedra fundamental e começar a
trabalhar.
O almoço havia terminado, mas aquele domingo, 31 de outubro
de 2010, prometia ser longo. Novamente apreensões e esperanças tinham se entrelaçado no decorrer da eleição para Presidente do Brasil.
Desta vez, a torcida no apartamento de Júlio e Priscila era pela vitória
de uma mulher.
Clara, Roberto e Pedro trocavam impressões sobre a eleição.
Júlio, agora com oitenta anos, nunca deixara de votar, mas um forte
resfriado o prendia na cama e Priscila não permitira que ele saísse
de casa.
– E se a Dilma perde, com que cara eu vou ficar?
– Perder por um voto? Deixa de ser bobo. Além disso, ela vai ganhar. Já está na hora de uma mulher dar um jeito no Brasil.
Dilma Rousseff, uma mulher que lutara desde muito jovem contra a ditadura, está disputando o segundo turno com o tucano José
Serra, que fora Ministro de FHC. E o fantasma das privatizações
volta a assombrar os funcionários da Caixa.
– Desde que Lula assumiu, parou a sangria. Imagina se volta essa
privataria para o governo. Nem pensar.
Pedro resolve consolar o avô.
– Na minha turma, se a gente já tivesse 16 anos, todo mundo
iria votar na Dilma. Até decoramos as músicas da campanha dela.
Queres ouvir uma?
E, sem esperar a resposta, começou:
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Depois do cara, a gente vota na coroa.
A gente quer, é gente boa!
A gente quer!
A força da massa, o povo te abraça
Agora é a Dilma, a vez da mulher!
– Chega, chega! intervém Clara. De onde esse guri tirou essa voz
de taquara rachada? Além disso, a letra da canção é muito maior do
que isso.
Pedro começou a rir.
– Se tu quiseres, mãe, eu canto toda.
– Não! Chega! Já estou de novo com dor de cabeça. Imagina se
a Dilma perde essa eleição! Qual o maluco que esses tucanos botariam na presidência da Caixa? O Cutolo, de novo?
Júlio acomodou melhor a cabeça nos travesseiros e sorriu.
– Podes ficar descansada, querida. A Martha me telefonou há pouco de Florianópolis. Finalmente, o Brasil vai ser governado por uma
mulher.
Realmente, no dia 1.º de janeiro de 2011, Dilma Rousseff assume
a Presidência da República, reafirmando com convicção suas palavras
de ordem proferidas durante as peregrinações por todo o Brasil:
Ninguém faz as coisas sem ter paixão ou crença. Tem que ter paixão
para fazer.
Com essa crença, com essa paixão, a APCEF colocou, no dia 19
de março de 2011, a pedra fundamental da nova Colônia de Férias
de Tramandaí. E incentivou um grupo de vinte e nove alunos escritores, da Oficina de Criação Literária ministrada por Alcy Cheuiche,
a redigir um livro de contos bilíngue, em português/francês, que foi
lançado, no dia 10 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre
e, no dia 15 de novembro, na Alliance Française, de Paris.
Na apresentação da obra Entre o Sena e o Guaíba/Entre la Seine et
le Guaíba, Célia Zingler deixou escritas estas palavras:
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Desde a sua fundação, no ano de 1953, a Associação do Pessoal da
Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul – APCEF/RS sempre
esteve na vanguarda dos assuntos relativos à defesa de direitos como lazer, esporte e cultura da classe economiária, assim chamada na época.
Quando os bancários da Caixa Econômica Federal não tinham sequer
o direito à sindicalização, era a Associação que tomava a dianteira na
organização e luta por melhores salários e condições de trabalho.
Com a realização de Oficinas de Criação Literária, habilmente dirigidas pelo escritor Alcy Cheuiche, abriu-se uma nova frente. No primeiro
projeto, em 2008, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto
Alegre, foi escrito o romance histórico Banco não Dá Bom Dia, que
retrata a trajetória de 75 anos do SindBancários.
Devido ao sucesso do empreendimento, em 2009, a publicação do livro
de crônicas Salva-Vidas foi o resultado da Oficina de Criação Literária
com o renomado escritor gaúcho Fabrício Carpinejar, em parceria com a
Associação José Marti.
Esse ciclo literário agora concretiza um capítulo mais ambicioso. O
projeto Entre o Sena e o Guaíba reveste-se de ineditismo: apresentar
duas cidades de continentes diferentes, uma para a outra. São oitenta
e sete contos que destacam características de Paris e de Porto Alegre, em
português e em francês.
Assim, orgulhosamente apresentamos, de forma crítica e emocionante, as águas do Sena e do Guaíba, que não cansam de refletir a beleza
das duas cidades e os contrastes entre Paris e Porto Alegre, separadas
por centenas de anos de existência. Uma nova opção de viajar sem sair
de casa.
Boa leitura!
Em 16 de maio de 2012, após um processo eleitoral que elegeu
Marcos Todt, Presidente, e Célia Zingler, Vice-Presidenta, foi concluída, exatamente dentro do cronograma e com rígido cumprimento das despesas previstas, a primeira etapa da nova Colônia de Férias
de Tramandaí. Em 7 de janeiro de 2013, foram retomados os trabalhos no canteiro de obras, com inauguração prevista para o primeiro
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semestre de 2014, ainda dentro das comemorações dos 60 anos da
APCEF/RS.
Júlio e Priscila resolvem aceitar a oferta de uma colega e aproveitam uma cabana sobrando, em São Chico, neste final de janeiro. É o
lugar perfeito para renovarem as energias, agora que Tramandaí está
em obras. Convidam Clara, Roberto e Pedro, e é o genro quem dirige
o carro na subida pela estrada de Taquara.
Ao se aproximarem de São Francisco de Paula, parece que estão
chegando noutro país. Em Porto Alegre fazia calor e, ali, a neblina e
a chuvinha fina mudam completamente o clima.
– Mas, afinal, não estamos em janeiro? – reclama Priscila, preocupada com os resfriados de Júlio, cada vez mais frequentes.
– Tudo bem, querida. Vamos acomodar as bagagens na cabana e
fazer fogo na lareira.
– Será que se pega a internet aqui? – pergunta Pedro.
– Que mania, filho. O bom mesmo é tu leres um livro. Não achas,
Roberto?
O sábado transcorreu tranquilo. Com sol ameno, puderam visitar
o Lago São Bernardo, onde Clara ligou para Catarina, contando as
novidades.
– Tu nem imaginas. Até patinhos têm aqui nadando em fila.
– Diz para eles virem amanhã e trazerem a Gabi! – grita Pedro,
tirando o nariz do notebook.
À noite, Júlio e Roberto organizaram tudo que vão precisar para o
churrasco de domingo. Eles assariam a carne numa das churrasqueiras do mato. Um verdadeiro piquenique.
O domingo, 27 de janeiro de 2013, amanhece ensolarado. Júlio
dorme tranquilamente e Priscila sai devagar do quarto para não acordá-lo. Prepara um café preto, sem açúcar, na cozinha e vai tomá-lo na
sala. Apesar da bela vista para o lago, quase sem se dar conta, liga a
televisão. E a tragédia de Santa Maria invade a pequena cabana com
toda a sua carga de horror.
Naquela madrugada havia se incendiado a boate Kiss, provocando a morte de mais de duzentos jovens. Priscila teve que sentar-se,
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com a xícara tremendo em suas mãos. O repórter narrava os fatos,
enquanto as imagens mostravam o desespero dos jovens fugindo no
meio da fumaça.
Priscila lembrou-se de Martha e do incêndio das Lojas Renner,
mas agora a tragédia era muito maior. Mais de duzentos mortos, todos jovens, e outras centenas de feridos.
Júlio acorda alegre e assusta-se com a fisionomia de Priscila. Com
os cabelos em desalinho, ela sobe as escadas para ver se Pedro está
dormindo no seu quarto, junto com os pais.
No dia seguinte, no site da APCEF, a triste notícia da morte de um
colega, o jovem Fernando Pellin, empregado da Caixa na Agência
Sarandi. Ele estava em Santa Maria para gozar suas primeiras férias.
O luto toma conta de todos. A Associação coloca à disposição dos
parentes das vítimas internadas em hospitais de Porto Alegre as acomodações da Colônia A da Pedra Redonda. E publica a seguinte
nota:
É com pesar que comunicamos o falecimento de Fernando Pellin, empregado da Caixa na Agência Sarandi, ocorrida na madrugada de domingo último, na tragédia ocorrida em Santa Maria. Também lamentamos a morte de João Aluísio Treulieb, filho do aposentado da Caixa
Econômica Federal, João Alexandre Treulieb e de Seditsira Treulieb; bem
como de Luiz Eduardo Viegas Flores, filho do funcionário do BB, Paulo
Roberto da Silva Flores, ambos de Santa Maria.
Neste momento de dor, a Diretoria da APCEF/RS presta sua solidariedade aos familiares das vítimas.
Dia 4 de abril de 2013. Nada os faz parar. Nem a voz rouca, as
pernas cansadas, a chuva que cai, fria e constante, naquele final de
tarde de quinta-feira. Pedro e Gabriela seguem cantando junto com
os outros, com a disposição e energia que só os jovens têm:
Quem não pula quer aumento!
Quem não pula quer aumento!
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Do alto dos prédios em volta, as pessoas aplaudem os manifestantes. Pela terceira vez, desde o aumento dos preços das passagens de
R$ 2,85 para R$ 3,05, os estudantes se reúnem em frente à Prefeitura
para mais uma manifestação de repúdio contra o abuso que tornou
a passagem de ônibus de Porto Alegre a mais cara do Brasil. A população, em sua maioria composta de trabalhadores, assiste às manifestações dividida entre o apoio (pois são os que mais sofrem com o aumento) e a descrença de que aquilo possa reverter a decisão. Alguns,
principalmente os que andam de carro, acham que o protesto está
apenas atrapalhando a vida das pessoas, congestionando o trânsito e
atrasando a sua chegada em casa.
O movimento, que tomou conta das redes sociais nos últimos
dias, mobilizou centenas de pessoas, na maioria jovens estudantes,
como Gabriela e Pedro, que se indignaram, principalmente depois
que o Ministério Público de Contas divulgou estudo em que o preço
da passagem deveria baixar e não aumentar.
Quando vê as imagens na televisão e as postadas no YouTube, feitas pelos próprios manifestantes, Clara fica com o coração apertado,
mas não pode criticar o filho. E Júlio ainda a provoca:
– A fruta nunca cai longe do pé. Lembras quando tu e a Catarina
participaram do movimento das Diretas Já? Era tempo de ditadura e
vocês podiam ser presas, maltratadas pela polícia, até torturadas. Eu e
a Priscila quase morremos do coração. Mas como segurar vocês duas?
Agora é a vez do Pedro e da Gabriela.
Clara sorri com a lembrança do primeiro encontro de Catarina e
Bernardo, exatamente na frente da Prefeitura.
– Ora, pai, naquele tempo até namorado a gente arrumava naquelas passeatas...
Já é início da noite quando ela resolve entrar no Facebook, para
distrair os pensamentos com as mensagens postadas por seus amigos.
Uma delas chama a sua atenção: Suspenso aumento das passagens de
ônibus em Porto Alegre.
Lê rapidamente que o Juiz Hilbert Akito Obara da Quinta Vara da
Fazenda Pública, concedera liminar em ação movida pelos vereadores
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Pedro Ruas e Fernanda Melchiona que pedia a suspensão do reajuste
das tarifas de ônibus e lotação em Porto Alegre, justificando que há
indicativos de abusividade no aumento do preço das passagens. A
Prefeitura afirma que não vai recorrer da liminar da Justiça.
Imediatamente Clara liga para o celular de Pedro, que está ocupado. Não contendo a euforia telefona para os pais. Júlio atende:
– Então, papai, já está sabendo a novidade?
– Sim, acabei de falar com o Pedro. Ele confirmou, é isso mesmo.
A passagem vai voltar a custar R$ 2,85.
– Isso é uma grande vitória. E ainda falam mal dessa gurizada.
– É verdade minha filha. Estou muito feliz. Apesar do outono,
sinto ares de primavera. Principalmente porque o meu neto me confessou que, depois destas passeatas, o seu maior sonho é fazer concurso para a Caixa, casar com a Gabriela e ser presidente da APCEF.
Poderia haver coisa melhor?
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CAPÍTULO 13

Na casa do joão-de-barro
Amanhecer do dia 13 de junho de 2013. Coincidência ou não, aparece um casal de joão-de-barro entre as árvores da sede da APCEF, na
Pedra Redonda. Pouco a pouco, os dois passarinhos carregam com o
bico o material precioso que depositam na forquilha de uma árvore
esguia, junto ao rio. E seguem assim, o dia todo, só parando quando o
sol se põe, numa aquarela dourada, sobre a outra margem do Guaíba.
Da janela do apartamento, no alto da Rua Duque de Caxias, Júlio
deixa seu olhar perder-se sobre os telhados de Porto Alegre e as águas
do rio. Ninguém melhor do que ele para relembrar com detalhes
aquela longa jornada. A madrugada fria em Pelotas, a longa viagem
até Guaíba, a travessia de barca rumo à Vila dos Pescadores, a visão
que Hélio tivera da Pedra Redonda. As memórias antigas retornam
intactas, ele bem sabe. Mas, agora, aos oitenta e três anos de idade, o
que deseja é viver o presente.
Já está vestido para a festa, mas volta ao quarto e se contempla no
espelho, conferindo se está bem barbeado. Numa fração de segundos
vê refletido o rosto de um jovem de 23 anos. Aquele mesmo motorista da Caixa, estudante de Direito, que deveria conduzir Hélio de
Araújo Costa para a cerimônia de criação da APCEFER em um carro
Hudson preto, lavado por ele mesmo.
Respira fundo, olha-se novamente e vê que os cabelos brancos e
o rosto marcado pelo tempo são apenas o retrato de uma longa caminhada. Durante sessenta anos muita coisa mudou, mas o essencial
permanece intacto. Aquele essencial que Saint-Exupéry dizia ser invisível para os olhos.
Priscila aparece na porta do quarto e diz:
– Estás lindo, meu amor.
208 A Casa do João-de-Barro

E ele também vê, como da primeira vez, aquela mocinha de cabelos louros, pele muito branca, rosto rosado, lábios vermelhos e olhos
grandes de um azul que se confunde com o céu.
– Tu é que estás linda, meu amor.
A felicidade tem cor, cheiro e som. Os associados e convidados
chegam, aos poucos, na sede da Pedra Redonda. Riem e fazem o
barulho característico dos que se querem bem. Júlio deixa que
Clara, Roberto e Pedro sigam na frente conversando com Catarina,
Bernardo e Gabriela. Prefere andar devagar, braço dado com Priscila,
é mais seguro.
No acesso ao Galpão Crioulo, cruzam pelas quadras de tênis, à
esquerda, e pelo campo de futebol soçaite, à direita. Caminham com
cuidado, olhos presos no chão. Emocionado, Júlio comenta com a
mulher:
– Ah, se o doutor Hélio fosse vivo, minha querida, teria hoje cem
anos de idade. Como ficaria feliz em estar aqui. Ele poderia ver com
os próprios olhos o tamanho do seu sonho...
Mas Hélio está aqui. Junto à porta de entrada, um pequeno grupo
de pessoas também participa da festa. Manoel e Cecília estão entre
eles. Olham para as mesas repletas e sabem que poucos conseguem
vê-los com os olhos, mas todos sentem suas presenças dentro do coração.
Sobram motivos para uma linda festa. Mas, para os escritores do
livro que está sendo lançado, o momento é também de despedida.
Nos últimos quinze meses, conviveram intensamente, encontrando-se todas as terças-feiras ao final da tarde no SindBancários, sob o
comando do escritor Alcy Cheuiche. Um ano inteiro de muita pesquisa, entrevistas, elaboração de textos, leituras, revisões, um trabalho longo que culmina hoje com a obra que cada um deles carrega
nas mãos: A Casa do João-de-Barro – APCEF/RS: 60 anos de história.
Pouco antes do início da cerimônia, trocam impressões já marcadas pela saudade:
– Pessoal, será que vocês sentem o mesmo que eu?
– Sim, eu também sinto. Parece um vazio no fundo do peito.
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– Sei que produzimos um belo romance, que podemos nos reencontrar, mas não deixo de sentir uma enorme nostalgia.
Após a entrega dos certificados e a leitura do discurso de Regina
Figueiró, a oradora da turma, aplaudida de pé por seus colegas, todos
os olhares se concentram no jovem Presidente da APCEF, Marcos
Todt. Cabe a ele a leitura do discurso histórico já transcrito no próprio livro. Moreno de cabelos encaracolados, voz forte e segura, começa suas palavras com um poema:
Caminante no hay camino
Se hace camino al andar
Al andar se hace el camino
Y al volver la vista atrás
Se ve la senda que nunca
Se há de volver a pisar
Nos versos do poeta espanhol Antonio Machado, me inspiro para falar
da nossa APCEF, a grande homenageada que hoje completa 60 anos.
E rememorando essas seis décadas de vida, por onde dezoito Presidentes
já passaram, alguns cumprindo mais de um mandato, quero citar a frase
com que Hélio de Araújo Costa, fundador da Associação e seu primeiro
Presidente, começou a contar essa história:
Toda jornada começa com o primeiro passo.
Hélio Costa foi o caminhante que, em 13 de junho de 1953, iniciou
essa jornada de sonhos, de aconchego, de lutas, de conquistas. De muita
resistência, sim, nunca de recuo. Foram os seguintes presidentes que me
antecederam:
Hélio de Araújo Costa
Ibanez Ribeiro Lisboa
Edmeo Lobo
Félix Kessler Coelho de Souza
Alberto Porto de Farias
Hélio Rômulo Verdi
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Camillo Carvalho Coelho
Hilário Coelho Estima
Reny Arthur Zimmermann
Armando Ferreira Fonticielha
Sérgio Nunes da Silva
Maria Regina Pereira Figueiró
Antônio Carlos Pontes
Júlio César Pinto Teixeira
Waldy José Silveira Júnior
Jorge Cruz Marçal
Jorge Peixoto de Mattos
Célia Margit Zingler
A APCEF atravessou os últimos sessenta anos como partícipe da
História do Brasil, em épocas bem definidas. Inicialmente, valendo-se
dos subsídios provindos da Caixa Econômica Federal, estruturou com
sabedoria seu patrimônio. Primeiro a sede campestre da Pedra Redonda.
Em seguida, as Colônias de Férias de Cassino e Tramandaí. Bem mais
tarde, São Francisco de Paula, a querida Colônia de São Chico, com suas
cabanas até hoje muito apreciadas pelos nossos associados.
Depois, a época do esporte incentivado pela própria Caixa,
que, na ânsia de divulgar seus produtos e sua imagem, admitiu,
estrategicamente, craques de futebol profissional e formou sua
própria seleção. Também, premiando outras modalidades esportivas,
construímos o nosso Ginásio.
A APCEF, naqueles tempos, era uma verdadeira extensão da Caixa
Econômica Federal. E essa estreita relação foi nítida em outras áreas da
vida associativa. O Coral, inicialmente batizado de Querência, começou
na própria Caixa. Assim também o Grupo de Teatro Caixa de Pandora.
Só mais tarde, para garantir sua continuidade, foram ambos acolhidos
generosamente pela APCEF e por ela administrados.
Se Caixa e APCEF mantinham essa sintonia de propósitos, o que,
sem dúvida, em muito beneficiava o empregado-associado, não menos
verdade é que as relações de trabalho exigiam dia a dia uma posição mais
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independente da Associação. Até porque os então servidores da Caixa,
os economiários, estavam legalmente impedidos de se sindicalizarem.
Por inclinação natural, suas demandas reivindicatórias desaguavam na
Associação. E, com elas, a crise de identidade se reforçava: a APCEF
deveria, mesmo, ser somente um clube?
A resposta a essa indagação veio com os ventos mais amenos que
passaram a soprar em 1984, quando cansado dos anos de chumbo o povo
clama nas ruas pelas Diretas Já, a eleição popular para Presidente da
República. Com esse mesmo pensamento democrático, a chapa Vitória Já
ganha as eleições na APCEF para o biênio 1984-1986.
E foi então, pelo fortalecimento da identidade de classe, que a
Associação gaúcha passou a ser determinante para que o movimento
pró-jornada de 6 horas, pelos mesmos direitos aos novos colegas e pelo
direito à sindicalização se sagrasse vitorioso, após intensa mobilização
que culminou com a primeira greve nacional dos empregados da
Caixa.
Mesmo reconhecido o direito à sindicalização, coube à APCEF,
além do papel de responsável por essa transição, dar suporte às questões
específicas dos trabalhadores da Caixa, assim como sua organização
interna. Foi quando nasceram os Conselhos de Delegados Sindicais, a
regionalização da APCEF, e os representantes por unidade.
A complexidade da política neoliberal de Fernando Henrique Cardoso,
onde o desmonte das empresas públicas era meta e o enfraquecimento dos
empregados era missão, exigiu da APCEF redobrada vigilância: resistir
foi a palavra de ordem!
Após oito anos daquele desgoverno, onde salários foram congelados e
a Caixa fatiada em Superintendências e à mercê de Planos de Demissão
Voluntária, nova era se inaugura. E um trabalhador chega à Presidência
da República, representando um novo projeto.
Esse fato por si só já permite compreender a revolução que se operou
na organização do mundo do trabalho. O sindicalista de ontem poderia
ser o Presidente de hoje. E, com isso, um novo desafio foi colocado para
o movimento associativo e sindical: manter a autonomia e a capacidade
crítica.
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Naquele momento histórico, nossa Associação passa a ser comandada
pela primeira vez por uma Presidenta eleita, a companheira Célia
Zingler, de quem fui vice-presidente no período de 2009 a 2012.
Os objetivos de Célia e do grupo sob a sua liderança se concretizaram.
Cumprimos com o compromisso de manter acesas as reivindicações
dos trabalhadores e de integrar a APCEF na construção de uma nova
Caixa. Sem esquecer de que também foi nosso compromisso possibilitar
aos associados um melhor aproveitamento da Entidade, através das
suas múltiplas atividades, e como espaço de encontro e de convivência.
A APCEF foi sempre para nós uma trincheira de lutas e também um
clube social.
Célia presidiu nossa Associação por 10 anos, de 2002 a 2012, e sei que
se orgulha de muitas conquistas: as Oficinas de Criação Literária, das
quais também participa como aluna escritora; a qualificação de quadros
para acompanhar a FUNCEF, intervindo inclusive na elaboração de
nova proposta de Plano Previdenciário; a reabertura do Galpão Crioulo
e a criação do Núcleo de Cultura Gaúcha; a construção da piscina nova;
a decisão ousada, porém sustentada pela aprovação democrática em
inúmeras assembleias de associados, de construir uma nova Colônia de
Férias em Tramandaí.
A partir do mês de junho de 2012, quis a história que eu assumisse os
destinos da aniversariante de hoje. Deixei a responsabilidade de contar
o passado, e muito bem contado, aos autores deste livro e ao seu maestro,
o escritor Alcy Cheuiche. Agora me cabe olhar também em direção ao sol
nascente, pois esse momento de celebração dos 60 anos de nossa Associação
nos possibilita, além de razão para comemorar, momentos de reflexão,
individual e coletiva, sobre o passado, o presente e o futuro.
A ação de grande número de pessoas que trabalharam pela APCEF e
pela categoria bancária nos fez chegar até aqui como uma entidade que
possui uma bonita característica: a diversidade de atuação.
Também nesse sentido, a APCEF se apresenta como uma entidade
verdadeiramente generosa e democrática, pois procura ofertar boas
oportunidades que contemplem os mais variados gostos e perfis, através
das lutas, na defesa dos direitos de bancários e bancárias; do envolvimento
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nas lutas gerais de trabalhadores e trabalhadoras; do estímulo ao lazer,
com a disponibilização de sedes, colônias de férias e atividades sociais; no
variado oferecimento de atividades esportivas individuais e coletivas e de
intensa vida cultural.
E o mais importante é que não estamos falando somente do passado: a
APCEF, essa construção coletiva realizada por tantos que passaram antes
de nós, segue forte e cumprindo relevante papel em nossa sociedade. Em
um tempo que teima em querer nos convencer de que os intentos coletivos
são mera utopia, isso é revigorante.
É preciso zelar pelos espaços de participação das pessoas, pois o aprimoramento individual passa por nossas interações e pela riqueza das experiências coletivas. Nesse sentido, temos a convicção de que entidades
como a APCEF, que possibilitam espaços pedagógicos, espaços de realização de práxis transformadora, são cada vez mais importantes porque
auxiliam no desenvolvimento do livre pensar, do pensamento crítico, e
no desenvolvimento de valores, como a solidariedade, fundamentais para
a transformação social.
Sem abrir mão um milímetro de nosso compromisso em dar atenção a todas as áreas de atuação da APCEF, estamos caminhando com
passos firmes para a realização de um antigo sonho: a inauguração
da nova Colônia de Férias em Tramandaí. Um projeto ousado, que
começou na gestão anterior e que conta com a participação decisiva
dos associados e das associadas e com o apoio de todas as quatorze
Regionais da APCEF.
O bom andamento dessa grande obra nos mostrou mais uma vez que,
com a participação coletiva, podemos enfrentar qualquer desafio.
Esperamos que nossa querida Associação siga com esse espírito: cultuando as suas tradições e, ao mesmo tempo, inovando em busca de cada
vez mais oferecer espaços de desenvolvimento humano e de organização
das boas lutas.
Que possamos, cada vez mais, aproximar as pessoas, fortalecer a
APCEF e contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Com
muita “ousadia pra fazer e independência pra lutar”.
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Relação de Presidentes e de Presidentas

Hélio de Araújo Costa – 1956-1958
Ibanez Ribeiro Lisboa – 1958-1960
Edmeo Lobo – 1960-1962
Félix Kessler Coelho de Souza – 1962-1964
Alberto Porto de Farias – 1964-1966
Hélio Rômulo Verdi – 1966-1968
Camillo Carvalho Coelho – 1968-1970 / 1982-1984
Hilário Coelho Estima – 1970-1972
Reny Arthur Zimmermann – 1972-1974
Armando Ferreira Fonticielha – 1974-1982
Sérgio Nunes da Silva – 1984-1986
Maria Regina Pereira Figueiró – 1986
Antônio Carlos Pontes – 1986-1988
Júlio César Pinto Teixeira – 1988-1990
Waldy José Silveira Júnior – 1990-1994
Jorge Cruz Marçal – 1994-1996
Jorge Peixoto de Mattos – 1996-2002
Célia Margit Zingler – 2002-2012
Marcos Leite de Matos Todt – 2012/....
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