
AGEA repudia afastamento
arbitrário de gerentes da Caixa
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Nós somos Deuses (continuação)
Nosso organismo é
mais que uma mera rou-
pa de que nos servimos
para vivenciarmos nos-
sas experiências. É, an-
tes de tudo, um conjun-
to dos melhores amigos
que possamos ter, pois
esse grupo trabalha in-
cessantemente para nos
servir.
Em cada parcela de

nosso corpo existe um número
incontável de pequeninos seres traba-
lhando. Estes nascem, vivem e tam-
bém morrem, como qualquer outro ser
na Criação. São as células, que estão
dentro de nós cumprindo as leis, que
lhes são designadas. Elas vivem em
harmonia com essas leis, as quais são
as diretrizes de suas próprias vidas.
Por exemplo, na pele temos células
cuja função é nos tornar impermeá-
veis à água. Sem elas, jamais poderí-
amos tomar um mísero banho. Mal
sabemos que num simples toque em
um objeto, ali deixamos diversas vi-
das microscópicas que deram as suas
pelas nossas. Após fazerem o que pre-
cisavam, entregam-se também ao seu
destino para que novas ocupem o seu
lugar.
Podemos, se assim o quisermos, ver

esses seres como se fossem pessoas.
Milhares de funções são executadas
dentro da gente por esses anônimos
seres que vivem para servir à sua “di-
vindade suprema”. Bilhões e bilhões de
vidas que surgem e se vão em prol de
seu deus comum: nós.
O Deus que nos criou foi imensamente
amoroso para conosco nos tornando
deuses, com um universo de vidas que
vivem e morrem pela gente, todos os
dias. Exerçamos essa sublime função
de herança divina sendo bons deuses
para com as criaturas que estão em nós.
Dediquemos hábitos saudáveis e incon-
dicional amor àquele cuja única razão
de existir é se doar ao espírito que o
habita: o nosso abençoado corpo.
Marcos então retornou para a sua
casa. No outro dia, o Sr. Vitor rece-
beu outra visita da cidade. Carla, que
o procurou por indicação de amigos,
lhe contou seu drama. Ele respondeu
a ela:
-Filha, o remédio para esse problema
eu não tenho. Quanto ao moço conte
a verdade. A visitante chorou muito.
Esperando a reação inicial passar, o
senhor acendeu um cachimbo e convi-
dou a moça a partilhá-lo. Então, disse
a ela:
- Carla você já é mãe! Mesmo que
não exerça a gestação de seu ventre,

você é a mãe dos pássaros, dos ani-
mais, das plantas, das outras pesso-
as... A maternidade é uma condição
que está com a mulher, independente
de se ter gerado um filho do próprio
corpo. Não deixe de ser mãe só por-
que não nasceu de você. E seja feliz!
A moça retornou para casa. Ambos
contaram a verdade um para o outro.
Marcos decidiu terminar o relaciona-
mento. Carla não aceitou, pois resol-
veu ajudá-lo. queria exercer sua con-
dição de cuidar de quem Deus colo-
casse em sua vida. Ele, por sua vez,
iria estender o seu prazo de vida de
qualquer jeito, pois queria exercer sua
“divindade”, cuidando rigorosamente
de sua saúde.
Um amigo do casal, psicólogo, notou
melhoras significativas em ambos. Ape-
sar da situação, eram extremamente fe-
lizes. Os questionou e recebeu um en-
dereço para visitar um certo Sr. Vitor.
Procurou o local e encontrou-se com
o ancião. Lhe contou o caso e pergun-
tou como ele havia conseguido causar
reviravolta tão grande na vida do ca-
sal. O senhor, com ar surpreso, res-
pondeu:
-Não fiz nada, só acendi um cachimbo
com esta erva “sagrada”...

Luiz Alfredo Fonseca de Campos
1º lugar na categoria conto do II Con-
curso Literário da AGEA.

A AGEA não concorda com o ato
arbitrário, com o único fim de retalia-
ção, que foi  a destituição dos geren-
tes gerais Neivaldo Della Giustina de
Carvalho, sócio aspirante da AGEA,
e Milton Schnack, respectivamente
presidente e vice-presidente da
AGECEF/RS. O presidente da AGEA
Antoci Neto de Almeida, levou o as-
sunto para a Assembléia Geral da
FENACEF, que aconteceu em feve-
reiro, e solicitou o apoio da Federa-
ção e da FENAE, que também parti-
cipou da reunião.

O presidente da FENACEF, Dé-
cio de Carvalho, levou o assunto para
a reunião da mesa de negociações e
solicitou  intervenção e as devidas pro-
vidências.

Justiça restituiu cargo ao
gerente da Ag. Veranópolis

Uma liminar concedida pela Justi-
ça do Trabalho, em 31/1/2008, deter-
mina que o gestor Neivaldo Florisberto
Della Giustina Carvalho reassuma o
cargo comissionado de gerente geral
na Agência Veranópolis/RS. A petição

feita à Justiça do Trabalho foi encami-
nhada pelos advogados do próprio
gestor, alegando que a dispensa, deci-
dida pelo superintendente regional, foi
motivada por retaliação. Como as de-
mais AGECEF do país, a entidade
gaúcha, presidida por Neivaldo, tem
apoiado os gestores que buscam na Jus-
tiça o reconhecimento da CTVA como
verba salarial. Essa ação foi deliberada
em encontros nacionais, após cinco anos
de recusa da CAIXA em negociar pela
via administrativa. A FENAG está es-
tudando medidas cabíveis.


