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EDITORIAL

    Sou doador e minha família sabe
disso. Sempre que tenho opor-
tunidade, aproveito para reforçar a
minha qualidade de doador. Faço
isso porque sei que serão eles os
grandes responsáveis pela
consecução da minha vontade.
Leonel Guimarães � GICOT/P O  

    Sou doador de sangue, mas, de
órgãos, não. Não sei exatamente o
que me impede, mas creio que é
devido à falta de confiança em
quem  controla e regula este
sistema.
Miguel Jaeguer de Santanna � Porto
Alegre 

Sou doador de orgãos! E desde muito
cedo sempre falei isto para minha
família. Infelizmente, algumas pessoas
só percebem o valor de ser doador
quando estão �do outro lado�, ou
seja, quando alguém muito próximo
necessita de um órgão. Temos que
fazer campanha em nosso círculo de
amizades. Debater, argumentar e
convencer tantos quanto for possível
a ser, e comunicar sua família da sua
decisão. 
Paulo L. Silva de Souza � Caixa Pv -
Ag. Volta do Guerino � Porto Alegre 

    Eu sou doadora de órgãos e minha
família sabe que a minha vontade, em

Você é doador ou doaria os seus órgãos?  Já falou sobre isso com sua família ou sabe a opinião deles? 
caso de morte, é doar tantos órgãos
quanto possível e sem demora para
não prejudicar o processo de
aproveitamento e ajudar o maior
número possível de pessoas. Também
doo sangue periodicamente e estimulo
o sentimento de compartilhar a vida
com meus filhos para que, assim que
possível, eles façam suas opções
conscientes como doadores também.
Inajara dos Santos Pereira �
Assessoramento ao Comitê SR Leste
Gaúcho 

     Sou doador sim. Eu e minha esposa.
Por que não ajudar famílias que vivem
esse drama? Acho que devemos pensar

com mais carinho nisto, pois amanhã
pode ser que nós estejamos na fila.
Precisamos ser mais solidários.
Rodrigo Moreira Lins Pastl � Ag. Passo
da Areia � Porto Alegre 

    Sou doador sim. Já falei com a
minha famí l ia ,  d isse- lhes sobre
minha vontade. Ter saúde é uma
dádiva que só percebemos e nos
damos conta quando a perdemos ou
sentimos isso na nossa família. E doar
órgão, assim como doar sangue, é
um ato que mantém a v ida e
que dá saúde a quem merece tanto
quanto nós.
Paulo R. Pasqualotti � Porto Alegre

embramos aos nossos leitores e associados da APCEF/RS que o
processo eleitoral da entidade ainda não está totalmente concluído.
Agora está chegando o momento de uma etapa importantíssima

e que ass inala o aprofundamento do processo democrát ico e da
descentralização.
   É chegada a hora de eleger os
representantes regionais dos mais
de 250 locais de trabalho que estão
espalhados em todo o Rio Grande
do Sul .  Cada unidade deve de
forma autônoma e leger  seu
representante. A APCEF/RS está
enviando edi ta l  para todas as
agências com o detalhamento e
or ientações de como deve ser
realizado o processo. A APCEF/RS
pede a todos que não deixem de

Agora é hora de eleger os representantes regionais
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participar, repetindo o alto índice de comparecimento às urnas das
eleições majoritárias deste ano.

Nesta edição
Nesta edição, o João de Barro se mostra mais uma vez uma síntese

da linha de atuação da APCEF/RS. Na capa, estampada a vitória dos
nossos atletas nos Jogos Sul/Sudeste, cujo objetivo é a integração dos
associados de diferentes pontos do país,  celebrando a saúde e o
companheirismo. Tudo isso dividindo espaço com a luta dos bancários
por remuneração mais justa e melhores condições de trabalho, sem
esquecer das questões previdenciárias sempre presentes em nossa
páginas, assim como nossas iniciativas ligadas à cultura, lazer, etc. Não
bastasse i sso,  também trazemos reportagem deta lhada sobre a
importância de sensibilizar a população para a doação de órgãos, que
deve ser encarada como um ato de solidariedade e de cidadania. Além
disso,  cont inuamos os debates sobre as questões ambientais ,  de
democratização da mídia, entre outras. Boa leitura.



ANTENA

Feira do Livro em Canoas
25.ª Feira do Livro de Canoas
ocorre de 20 de junho a 4 de
julho � das 9h às

19h30, no Calçadão da Av.
Tiradentes e Praça
Bandeira.  Neste local,
acontecerão encontros,
bate-papos,  sessões de
autógrafos e lançamentos
de livros. Nestor Mayer,
que é aposentado da
Caixa e membro do
comitê organizador da Feira,
estará autografando o livro A teia

da vida, no dia 21 de junho � às 16h,
e lançando o l ivro Memória

ambiental da cidade de Canoas,
no dia 30 de junho � às 16h.

�Gostaria de contar com
a presença dos amigos e

colegas da Caixa APCEF/
RS, que tem uma expressiva
presença de unidades/agên-
cias de Canoas e proximi-
dades, a prestigiarem este

significativo evento cultural no
munic ípio e na Região Metropo-
litana�, convida o autor.

Santiago

O Núcleo de Cultura Gaúcha
da APCEF/RS promove no dia 26
de julho o II Costelão da APCEF/
RS. O almoço será às 13h no
Galpão Crioulo da Sede B da
APCEF/RS (Av. Cel. Marcos, 851 �
Porto Alegre). Depois animada
domingueira com música gaúcha.
Informações sobre os convites e
valores serão divulgadas em breve
na internet, no site da Associação:
www.apcefrs.org.br.
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A Fenae está
com inscrições

abertas até 13 de julho para o concurso
Foto Fenae 2009 que traz como tema
a Convergência. De acordo com o
Dicionário Houaiss, convergência é
�disposição de dois ou mais elementos
lineares que se dirigem para ou se
encontram no mesmo ponto; tendência
para aproximação ou união em torno
de um assunto ou de um fim comum;
confluência, concorrência�. Os vence-
dores podem receber prêmios de até
100 mil pontos, para serem resgatados
na internet, através do site
www.programapar.com.br, e troféus.
Podem participar os associados da Caixa
que sejam sócios efetivos da APCEF ou
contribuintes do Fenae Doações. O
material deve ser enviado para: SCS,
quadra 01, bloco C, ed. Antônio
Venâncio da Silva, 5.º andar, Brasília/
DF � CEP 70395-900. Informações:
www.fenae.org.br.

Concurso fotográfico

A construção de políticas públicas
contra a violência e em busca da paz e
da justiça social mobilizou neste mês
de junho 12 entidades gaúchas no
sentido de apontar medidas para frear
a criminalidade e assegurar qualidade
de vida às famílias que vivem abaixo
da linha da pobreza. As decisões e
propostas serão elaboradas durante a
Jornada contra a Violência e por Justiça
Social 2009, que ocorre em Porto
Alegre entre 14 e 24 de junho. Confira
as atividades e deliberações na internet,
através do site do SindBancários
www.sindbancarios.org.br. A mostra
cinematográfica Imagens da Violência
vai até o dia 28 de junho.

FENAE

Violência em
debate

II Costelão da
APCEF/RS

ALMOÇO

Foto: A
PC

EF/RS

JORNADA

27/06 � Torneio de FutSaL e
jantar comemorativo aos 56 anos
da APCEF em Pelotas

04/07 � Conferência Estadual
dos Bancários

17/07 a 19/07 � Conferência
Nacional dos Bancários

22 e 23/07 � Eleição dos
representantes da APCEF

26/07 � II Domingueira com
Costelão

Agenda

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

A APCEF/RS, a Feeb e o SindBancários retomaram o Grupo de Trabalho
(GT) para estudar e formular propostas sobre o PCS, o PCC/PFC, e os critérios
para promoção por merecimento sob a ótica dos empregados da Caixa. O
objetivo do GT é repetir a experiência exitosa de 2008 com a elaboração do
PLACAR (Plano de Carreira) e do ponto de corte como alternativa à lógica
perversa do Delta Zero. O GT é integrado por Marcos Todt e Amanda Cardoso
(APCEF/RS); Ricardo Müller e Marcello Carrion (Feeb); Tiago Pedroso e Rachel
Weber (SindBancários); e pelos representantes do Fórum Estadual dos delegados
Sindicais da Caixa: Marta Silva de Jesus, Arivane Colombo, Geraldo Majella
Figueiredo, José Henrique Woerzchowski e Sandro Dias.

Reestruturação do GT

Foto: divulgação/Sindbancários
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Reforma fortalece os partidos

ENTREVISTA

Governo Federal enviou ao
Congresso uma proposta de
emenda constitucional, um

projeto de lei complementar e cinco
projetos de lei para a reforma política.
Esta foi uma resposta ao impasse nas
votações anteriores para aprovação de
uma reforma política. Os projetos foram
encaminhados por assunto, permitindo
a votação em separado, facilitando a
formação de maiorias para aprová-los.
O cientista político Eduardo Corsetti
comenta os principais pontos da reforma,
considerada urgente para moralização
do sistema eleitoral brasileiro.

João de Barro � Como o senhor vê a
questão das listas fechadas?
Eduardo Corsetti � De um lado, é
preciso ver criticamente uma legislação
que tende a perpetuar os membros do
parlamento por meio de uma lista mais
ou menos constante dentro dos partidos
e que coíbe o acesso de novos
candidatos e a própria renovação dos
seus quadros. Nesta medida, deveria
haver um meio pelo qual o membro que
fosse eleito através do sistema de listas
não pudesse ser permanentemente
candidato na sua própria sigla por um
período maior do que dois ou três
mandatos, podendo alternar após um
período predeterminado para retorno.
Com isso, se evitaria a oligarquização do
poder. Na medida em que se tem uma
lista fechada, aqueles que dentro da
estrutura partidária estiverem no topo
da lista se repetirão eternamente nas
convenções. O que não é conveniente.

JB � Mas isso não fortalece siglas?
Corsetti � Sem dúvida. Pois fortalece
também a ideia de que os membros dos
partidos são mais ou menos
permanentes e as expectativas mútuas
de cada um deles estariam previamente
definidas. Por outro lado, também
agilizaria negociações e acordos para
aprovação de projetos. Não sei como
ficará esse procedimento que se faz
hoje, que é a votação de lideranças. Na

aprovação de determinados projetos,
quando se tem uma liderança constante
durante um certo período, essa votação
de líderes se resolve mais rapidamente,
desafogando a pauta. E esse é um
aspecto positivo.

JB � Existem prós e contras, então?
Corsetti � Sem dúvida. Na adoção de
listas fechadas, o maior problema é a
perpetuação dos defeitos que tende a crescer
conforme o tempo de vigência das mesmas.

JB � Isso não torna mais importantes
as convenções partidárias?
Corsetti � Sim, claro. Se o partido tem
expressão, o candidato que é colocado
pela convenção tem uma posição
tranquila em relação à garantia de
eleitorado. Pode se dizer que está
praticamente eleito. Nesse sentido, o
processo de convenção se torna
extremamente importante para o
partido e para o eleitor. Principalmente
porque proporciona crescimento da
estrutura partidária. Acabará sendo
mais importante ter votos nas
convenções do que na eleição em si.

JB � E as decisões nas cúpulas?
Corsetti � Esse é o perigo. Está aí a
possibilidade de oligarquização do
poder. A saída para essa armadilha seria
a criação de um mecanismo que
estabelecesse uma obrigatoriedade de
alternância de tempos em tempos.
Vendo de forma otimista, dá para fazer
a seguinte conjectura: provavelmente
os candidatos menos votados nas
convenções vão buscar mais pessoas
para se tornarem membros do
partido, aumentando a base e

EDUARDO CORSETTI

por consequência modificando a
dinâmica interna das siglas. Os partidos
com isso tendem a crescer. Na verdade,
os grandes partidos já têm esses
processos mais ou menos em prática
informalmente, na medida em que se
sabe que alguns candidatos já são
consagrados. A formalização pela
adoção das listas incorre no risco de
inibir uma possibilidade maior de
mudança. Fica uma situação mais
complicada na medida em que a gente
está avaliando pelos vícios atuais,
eventualmente, as virtudes futuras.

JB � E na sua avaliação, é melhor manter
os vícios atuais ou arriscar virtudes
futuras?
Corsetti � Acho que é de se conjecturar a
possibilidade de uma virtude futura
sempre. Mas para isso é preciso fazer
algumas adaptações. Talvez fosse o caso
do TST criar mecanismos para inibir a con-
centração de poder nas mãos de poucos.

JB � E o financiamento público?
Corsetti � Atualmente as doações
escusas e não declaradas para as
campanhas colocam as instituições,
especialmente as privadas, em uma
condição de constrangimento, na
medida em que são apresentadas para
a sociedade como contribuidoras ilegais
ou não de um ou outro candidato. Esse
é o aspecto mais torpe de uma cam-
panha eleitoral e que gera desequilíbrio.
Dito isso, o financiamento público serve
para dar uma equilibrada, oferecendo
possibilidades mínimas iguais para as
candidaturas. Além disso, estimulará
mais publici-
dade para o
processo
sem dar
m a r -
gem,

por exemplo, à interpretação de que
as contribuições são atos suspeitos e
escusos, passando a ser vistas até de
forma positiva e como ato republicano.
Nos EUA, tanto a iniciativa privada,
como as entidades de classe, como sin-
dicatos patronais e de trabalhadores
fazem doações para campanhas aberta-
mente. Esse é outro aspecto que se
relaciona com a questão das listas. Uma
coisa é o financiamento das cam-
panhas, e outra, das pré-campanhas,
que passarão a ter maior importância.
Quem financia essa etapa anterior do
processo e que passará a ser decisiva? É
preciso que a reforma também tenha
uma solução para esse problema.

JB � Como o senhor avalia a extinção
das coligações nas eleições propor-
cionais, permitindo apenas para as
majoritárias?
Corsetti � Vejo como um fato positivo.
Isso define de uma forma mais clara
as identidades partidárias forta-
lecendo-as. Mas este é um processo
que não vamos sentir os efeitos
imediatamente. É um processo que
precisa de tempo. Quando o eleitor
estiver votando em determinado
partido ele saberá o que significa aquele
voto porque esta identidade começará
a se manifestar ao longo do tempo com
cada vez mais força.

JB � A medida também não inibe o
inchaço de candidaturas nas cam-
panhas, cujo intuito é apenas fazer
número para privilegiar os candidatos
mais fortes?
Corsetti � Toda a ênfase da reforma
está no fortalecimento das siglas, para
atenuar essa postura individualista do
candidato angariando votos para si e
não para o partido. Além disso, passam
a ter mais importância os programas
partidários.

JB � Há também um projeto de lei que
prevê a inelegibilidade de candidatos
com condenação em primeira
instância.
Corsetti � Eu acho o seguinte, quando

a Justiça decide, mesmo que em
primeira instância, já se trata
de uma decisão respeitável.
Além disso, caso um
candidato perca seus
direitos de elegibilidade,
caso ele seja considerado
inocente ao final de todo
o trâmite, sempre poderá
voltar a ter os seus di-
reitos. Afinal, no Brasil, os
recursos são na maioria
das vezes protelatórios e
demorados.

�Fica uma situação mais
complicada na medida em
que a gente está avaliando

pelos vícios atuais,
eventualmente,

as virtudes futuras�
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�...o financiamento público serve para dar uma
equilibrada, oferecendo possibilidades mínimas

iguais para as candidaturas. Além disso, estimulará
mais publicidade para o processo sem dar margem,
por exemplo, à interpretação de que as contribuições
são atos suspeitos e escusos, passando a ser vistas até
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Amazônia ameaçada
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DEBATE

plenário do Senado aprovou em 4 de junho
o Projeto de Lei de Conversão (PLV) n.º 9/
2009, originário da

Medida Provisória (MP) 458/
2009, que permite a regu-
larização de terras ocupadas na
Amazônia Legal, situadas em
áreas da União. Com isso, serão
regularizadas as ocupações de
áreas de até 1.500 hectares,
realizadas de maneira mansa e
pacífica, antes de 1o de
dezembro de 2004. Poderão ser
beneficiadas com a regularização
pessoas físicas e jurídicas que
exerçam a exploração direta ou
indireta dessas terras. A matéria
será agora encaminhada à
sanção presidencial.

O Projeto, no entanto, vem sofrendo forte
contestação de entidades ambientais e o presidente
Lula já adiantou que vetará a �lei da grilagem�.

Comissão Pastoral da Terra (CPT) divulgou nota
pública assinada pelo seu presidente Dom Ladislau
Biernaski contra a aprovação, em que diz: �A Medida
Provisória 458 regulariza posses ilegais. Beneficia,
sobretudo, pessoas que deveriam ser criminalmente
processadas por usurparem áreas da reforma agrária,

pois, de acordo com a Constituição, somente 7% da
área ocupada por pequenas propriedades de até 100

hectares (55% do total das
propriedades) seriam passíveis de
regularização�. Ainda segundo a
CTP, os movimentos sociais
propuseram que a MP fosse retirada
e em seu lugar se apresentasse um
Projeto de Lei para que se pudesse
ter tempo para um debate em
profundidade do tema, levando em
conta a função social da
propriedade da terra. �O governo,
entretanto, descartou qualquer
discussão com os representantes dos
trabalhadores do campo e da
floresta�, informa o texto da nota.

Em 10 de junho, procuradores
da República que atuam na região

Amazônica enviaram um ofício ao presidente Lula
alertando para problemas jurídicos e conflitos sociais
que podem ser agravados em caso de sanção integral
do texto. Os signatários do documento se dizem
�irresignados com o formato assumido pela MP� e
atacam: �O tratamento dado à questão fundiária na
Amazônia pelo referido diploma legal beira a
insensatez� e �representa na prática mais um incentivo
à invasão e ao desmatamento de novas áreas�.

O

Foto: Banco de Im
agens Stockxchng

AMBIENTE

�A ação contra a RBS está na fase da
contestação � embora seja único o grupo RBS,
são diversas pessoas jurídicas, mais de 300�,
informa Celso Antônio Três, procurador regional
dos Direitos do Cidadão em Santa Catarina. Três
é responsável pela ação civil pública ao Ministério
Público Federal contra a RBS. Com base nos
direitos de informação, expressão do cidadão e
pluralidade, ele denuncia e exige providências
contra o oligopólio da mídia sustentado pela
empresa nos estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Segundo Três, é comprovada a
posse de 18 emissoras de televisão aberta, duas
emissoras por cabo, oito jornais diários, 26 rádios,
dois portais na internet, uma editora e uma
gravadora.

Desde 1967 que é proibido uma empresa ter
mais que duas emissoras de TV por estado. A
Constituição de 1988 determina que a
comunicação não pode ser objeto de oligopólio.
O procurador alega que a lei no Brasil, no que diz
respeito à porcentagem de produção local que
deve ter uma empresa, nunca foi regulamentada.
O que acontece é que se utiliza a lei que trata do
mercado de chocolate, cerveja, etc., em que uma
empresa não pode controlar mais que 20% do
mercado. Mas, em Santa Catarina, a RBS controla
quase 100% da informação.

DEMOCRATIZAÇÃO DA MÍDIA

JUSTIÇA

RBS acusada de oligopólio

Conselho da Fundação
discute descentralização

TVE

Com o intuito de se aproximar da sociedade,
o Conselho Deliberativo da Fundação Piratini �
mantenedora da TVE-RS e da FM Cultura � deu
início, em 8 de junho, a reuniões ordinárias
públicas fora da sede da Fundação.

De acordo com Pedro Osório, presidente do
Conselho, no primeiro encontro foi abordada a
realização de seminário sobre o papel dos
Conselhos Deliberativos e Gestores na
administração do Estado. O grupo pretende
trazer ao seminário especialistas da área para
discutir a importância dos Conselhos na
descentralização e democratização da admi-
nistração governamental. Também foi exposto
o encaminhamento à Procuradoria Especial de
Contas do Estado relato sobre as dificuldades em
obter com a Fundação Piratini informações
relacionadas ao que ocorre na TVE-RS e na FM
Cultura. O grupo realizará outras reuniões no
mesmo formato. O Conselho é composto por
25 pessoas � seis membros eleitos e 19
representantes de entidades culturais e
empresariais do Estado. Seu papel é guiar o
trabalho da Fundação Cultural Piratini � Rádio e
Televisão, além de criar diretrizes de programação
da TVE e FM Cultura.
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SOLIDARIEDADE

João de Barro começa neste
mês a publicar uma série de
matérias no sentido de esti-

mular o desenvolvimento de uma
cultura pró-doação de órgãos.
Atualmente, a falta de informação e a
burocracia são os principais problemas
a serem enfrentados por quem está
engajado nesta luta diária. É o que
conta Maria Lucia Kruel Elbern,
presidente da Via Vida � Pró-Doações
e Transplantes, uma organização não
governamental formada por volun-
tários, que visa esclarecer e incentivar
a comunidade a doar órgãos e tecidos.
�A falta de conhecimento é o principal
problema; as pessoas não sabem como
acontece a doação de medula óssea,
por exemplo�, fala Lúcia. A doação de
medula óssea é uma das formas mais
simples de ajudar muitas pessoas a
sobreviver. No Rio Grande do Sul, são
cerca de 50 mil pessoas cadastradas no
banco de doadores. No Brasil, o

Doação de órgãos em
vida, um ato de amor

Registro Nacional de Doadores de
Medula Óssea � REDOME, está come-
morando os quase um milhão de cadas-
trados. Atualmente, são 978.251, segun-
do dados do Instituto Nacional do Câncer
(Inca).

�Só que este número deveria ser de
pelo menos umas sete milhões de pessoas,
pois, em função da grande miscigenação
de raças no país, é muito difícil encontrar
alguém 100% compatível, como é
preciso�, explica Maria Lúcia.

A Via Vida organiza equipes que
desenvolvem ações em parceria com
escolas, empresas, hospitais, univer-
sidades e instituições, levando infor-
mações sobre doações. Também pro-
move assistência aos pacientes e seus
familiares ao hospedar na casa de
passagem �Pousada da Solidariedade�
aqueles que não possuem condições
financeiras para permanecer em Porto
Alegre nos períodos de pré e pós-
transplante.

Pesquisa indica que brasileiro é doador
Mais de 4 mil pessoas esperam

por uma doação de órgãos apenas
no Rio Grande do Sul, segundo dados
de 2008 do Ministério da Saúde.
Córneas e rim são os mais solicitados.
Em todo o país, mais de 70 mil
pessoas estão nos hospitais ou em
suas casas aguardando um órgão.

Pesquisa realizada pelo Instituto
Datafolha, encomenda pela ADOTE
� Aliança Brasileira pela Doação de
Órgãos e Tecidos, mostrou que a

maioria da população brasi leira
doaria seus órgãos para transplante.
Essa afirmativa é válida para todas as
faixas etárias e de renda, qualquer
classe social, nível de escolaridade e
religião e independe do sexo. Foram
entrevistadas mais de 2.000 pessoas
de 118 municípios, entre 16 e 19 de
março de 2009, para quem foi feita
a seguinte pergunta: Você doaria
órgãos do seu corpo para serem
transplantados após sua morte? 64%

O Inca esclarece que todos podem ajudar, basta ter entre 18 e 55 anos de
idade e gozar de boa saúde. Para se cadastrar, o candidato a doador deverá
procurar o hemocentro mais próximo de sua casa, onde será agendada uma
entrevista para esclarecer dúvidas a respeito das doações e, em seguida, será
feita a coleta de uma amostra de sangue (10ml) para a tipagem de HLA
(características genéticas importantes para a seleção de um doador). Os dados
do doador são inseridos no cadastro do REDOME e, sempre que surgir um novo
paciente, a com-patibilidade será verificada. Uma vez confirmada, o doador

será consultado
para decidir
quanto à doação.
O transplante de
medula óssea é
um procedimen-
to seguro, reali-
zado em am-
biente cirúrgico,
feito sob anestesia
geral, e requer
internação de, no
mínimo, 24 horas.

Como ser um doador de medula

Onde se cadastrar como doador de medula

HEMORGS � Hemocentro do Rio Grande do Sul
Av. Bento Gonçalves, 3.722 � Bairro Partenon � Porto
Alegre (51) 3336.6755

Como fazer: é preciso realizar agendamento pelo
telefone (51) 3336.2843. É indispensável levar o RG. O
horário de atendimento é de 2.ª a 5.ª feira, somente das
8 às 16 horas.

Veja os endereços no interior do Estado no site:
www.viavida.org.br.

Central de Transplante do Rio Grande do Sul

Av. Princesa Isabel, 395
90620-210 � Porto Alegre, RS
Fone: (51) 3217.1616 � Fax: (51) 3219.1900
rstx@vanet.com.br

O

r e s p o n d e r a m
Sim, 28%, Não,
7% não soube-
ram ou não
quiseram res-
ponder e 1%
respondeu Depende.

Ao serem perguntados sobre o
diálogo com a família sobre doação
de órgãos, 39% dos entrevistados
disseram que já informaram para a
famí l ia  a sua intenção de ser

Doadores de Medula Óssea Cadastrados no REDOME até janeiro de 2009

doador.
Dos entrevistados da pesquisa

que não haviam conversado com a
famí l ia,  65% responderam que
conversar iam e 34% não con-
versariam.

A
rte: Rodrigo Vizzotto/D

3 C
om
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   No Rio Grande do Sul, cerca de 70 pessoas
estão na lista de transplante de pulmão,
segundo dados do Ministério da Saúde. Luis
Fernando Kalife Junior, 22 anos, estudante de
Letras na UFRGS, de Porto Alegre, aguarda um
novo órgão há um ano e nove meses. Mesmo
sem poder cursar todas as disciplinas na
faculdade, Luis Fernando estuda muito em casa,
trabalha eventualmente como revisor de textos
acadêmicos e cursa a oficina literária do escritor
Charles Kiefer, já que um de seus sonhos é
tornar-se também um escritor. Ele conversou
com João de Barro e contou as transformações
na sua vida desde que se descobriu alguém que
precisa de um transplante. Luis Fernando possui
uma doença chamada bronquiectasia (distorção
irreversível dos brônquios), decorrente de inú-
meras infecções durante sua infância e ado-
lescência. Hoje sua capacidade pulmonar é de
13%, e ele precisa transplantar os dois pulmões,
por ser uma doença infecciosa.

João de Barro � Já havia tido contato com
alguém que precisasse de um órgão antes?
Luis Fernando � Nunca havia tido contato com
ninguém que precisasse de um órgão. Tudo que
eu via era pela TV, mas precisar de um órgão
sempre foi uma realidade bem distante, tendo
em vista que sempre tive uma vida normal,
sempre estudei, tive amigos, namorada, tive
banda, enfim, uma vida social intensa. Sempre
consegui assumir todos os compromissos que a
sociedade me propunha. Acontece que, no
início de 2007, comecei a ficar muito magro,
realmente comecei a sentir o peso da doença,
que estava piorando cada vez mais. Tinha de
fazer um esforço fenomenal para realizar as
tarefas cotidianas, como ir até a parada pegar
um ônibus, dar aulas, enfim, qualquer tarefa
que exigisse movimentação. A crise chegou a
certo ponto que quase entrei em depressão, e
por isso o médico achou viável entrar com
tratamento de oxigenoterapia e me encaminhar
para a lista de transplante.

JB � O que mudou na sua forma de ver a vida e
de viver depois disso?
Luis Fernando � Bom, a partir de então passei a
ser considerado um paciente de alto risco. Minha
rotina mudou drasticamente, passei a ter de me
adaptar ao cansaço, ao tratamento rigoroso que
tenho que seguir. Por exemplo, na época que
entrei na lista eu estava com 43 kg e 1,71 m, o
que era muito perigoso para minha saúde. Entrei
com um tratamento nutricional feroz, e em um
ano e meio cheguei ao meu peso atual de 60
kg. Larguei a banda, diminuí o ritmo da
faculdade, evito saídas desnecessárias. Passei a
ter que conviver com a morte por perto, a ter
que planejar tudo em curto prazo, de nunca
poder planejar o futuro. É uma triste realidade.
Foi um processo de adaptação que envolveu
toda a minha família e amigos, sempre com o
apoio dos médicos, nutricionistas, fisioterapeutas
e psicólogos. Hoje minha saúde está controlada,
mas infelizmente não sabemos até quando.

Dou-me ao luxo de sair para jantar, ir ao
shopping, comprar um livro, ir eventualmente para
a faculdade, etc. Mas é tudo com muito esforço.
Somente o transplante pode aliviar tudo isso.

JB � Qual seu maior sonho depois do
transplante?
Luis Fernando � Para falar a verdade, eu tenho
dois desejos e um sonho. Tenho o sonho de viajar
pelo mundo todo. Não tenho o rabo preso em
Porto Alegre; cogito até em não morar por aqui.
Quero conhecer o mundo, viajar por toda a
América Latina e pela Europa. São tantos destinos
que tenho que sentar, organizar e ver para onde
vou primeiro. Isso é quase meu ideal de vida.
Agora, os desejos são extremamente simples, e
minha felicidade em realizá-los será inexplicável.
O primeiro seria organizar os meus amigos e
todos aqueles que estiveram comigo nessa luta
para uma churrascada e uma partida de futebol.
Devido as minhas deficiências pulmonares, não
consigo jogar futebol desde os 14 anos de idade.
Sou apaixonado por esse esporte, seria fantástico
poder bater uma bolinha com aqueles que me
ajudaram a estar ali. O segundo e muito mais
simples vem de uma explicação muito simplória:
nesses um ano e nove meses de lista, tenho
sempre que sair acompanhado de alguém, e
sempre levar meus tubos de oxigênio. Depois
do transplante, gostaria de sair somente com a
minha carteira, sem oxigênio, sem ninguém mais,
somente eu, meus dois pulmões novos e meu
corpo. Sei lá para onde irei.

JB � No Brasil, o que você acredita que seja o
maior empecilho para que haja mais doações ou
mais órgãos disponíveis?
Luis Fernando � Acho que o principal empecilho
é a falta de captação de órgãos. É comprovado
estatisticamente que mais de 70% das famílias
brasileiras doam seus órgãos. O que falta é que o
médico intensivista, que é responsável pelo paciente
que está com morte encefálica, comunique a
Central de Transplantes que há um caso de doação
de órgãos. Mas não é o que acontece. Esse médico
intensivista não é remunerado para fazer isso, e,
muitas vezes, fica sobrecarregado com o excesso
de responsabilidades. O ideal seria que cada
hospital tivesse um médico intensivista
responsável (e remunerado) pelos pacientes com
morte encefálica, o que acontece na Espanha.
Esse modelo já está sendo implantando aqui no
RS, e logo trará resultados.

ENTREVISTA

Sair sozinho, jogar futebol
e viajar pelo mundo
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m Assembleia Geral realizada dia 16 de
junho no SindBancários, em Porto
Alegre, os empregados da carreira

profissional da Caixa decidiram
pelo fim da greve.

A proposta para
acordo apresentou
avanços nos valores da
tabela, prevendo que a
mudança para o novo
PCS seja feita em duas
etapas. A primeira ocor-
rerá imediatamente, com
adoção de tabela com
salário inicial de R$ 6.199 e final de R$ 8.704,
retroativa a 1.º de abril. A segunda etapa será
a adoção em janeiro da tabela sugerida pelo
TST, com piso de R$ 6.600 e teto de R$
9.116 pelo valor nominal ,  ou seja,
compensados eventuais reajustes aplicados
na data base dos bancários.

Movimento obtém acordo
e suspende a greve

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

CARREIRA PROFISSIONAL

Prezados Colegas
Hoje, 17 de junho de 2009, retornamos ao trabalho

e ao convívio de vocês após 50 dias de greve da carreira
profissional da CAIXA.

Nosso movimento, fora de época, foi uma resposta
ao não cumprimento da cláusula 47 do ACT/2008. Resposta
necessária, último recurso após meses de tentativa de acordo,
de protelações, de reuniões desmarcadas na última hora.

Ainda esperamos que a CAIXA venha a cumprir sua
meta de ser uma das melhores empresas para se trabalhar,
mas nossa empresa ainda tem um longo caminho a
percorrer nesse sentido.

Lutar pelos nossos direitos é uma forma de ajudar a
CAIXA a atingir esse objetivo e se tornar uma empresa
ainda maior, mais justa, socialmente responsável. Foi uma
luta difícil, com as mesmas incertezas e riscos que vivemos
a cada mês de setembro, como todos os bancários, que
também somos. No entanto, a convicção de que o pleito
era justo e, principalmente, a vontade de sermos ouvidos
nos manteve firmes nesse propósito até o limite da via
negocial.

Voltamos hoje com algumas conquistas alcançadas, mas
nossa luta, pela unificação da carreira profissional,
certamente continuará, pois ainda há muito a ser discutido
e corrigido até alcançarmos a tão sonhada isonomia.

Nesse momento de retorno às atividades, sabemos que
há muito trabalho a fazer. Retornamos cientes das
obrigações que temos como empregados da CAIXA, mas,
principalmente, das responsabilidades com a sociedade
brasileira e com o futuro deste país. O PAC nos foi confiado
e no que depender de nós alcançará seus objetivos. O
Programa Minha Casa, Minha Vida, no qual temos
significativa participação, é tão fundamental para o país
que não poderíamos deixar de assumi-lo como objetivo de
cada um de nós.

Nossa luta por valorização e unificação continuará, e
nesse momento afirmamos a cada um de vocês que
setembro se aproxima com novas batalhas.

Mantenhamos nossas bandeiras, sejamos firmes
naquilo que é justo. Nossa mensagem é de manter a
esperança e principalmente a união, pois não se constrói
nada sozinho.

Não ganhamos tudo, mas aprendemos muito, nos
aproximamos mais, crescemos com os debates, aprendemos
a ouvir, a nos defender, a buscar soluções. É um aprendizado
constante e que não para por aqui.

Agradecemos a cada colega da carreira administrativa
que nos compreendeu e nos apoiou.

Agradecemos muito ao Sindicato dos Bancários de
Porto Alegre, que se manteve ao nosso lado o tempo todo,
trazendo sua experiência, ponderações e sugestões sempre
pertinentes.

Agradecemos a cada colega que participou do
movimento, nos piquetes, no atendimento que prestamos
à população na Praça da Alfândega, nas reuniões e
assembleias. Fizemos história. Vamos continuar a luta,
cientes do nosso valor e mantendo em mente a ideia que
nos trouxe até aqui: Unidos somos mais fortes.

Carta Aberta* aos
Colegas da CAIXA

Tal proposta já havia sido feita pelo
ministro anteriormente e rejeitada pela
empresa,  o que atrasou em muito a

possibilidade de acordo.
A migração para a nova

tabela será real izada por
aproximação salarial. Além
disso, metade dos dias
parados será abo-nada, e a
compensação da outra
metade será realizada até
o dia 31 de dezembro.

A APCEF parabeniza os colegas
da carreira profissional pelo forte
movimento que construíram, por sua
maturidade, compreensão do papel público
de suas atividades e sentido de unidade para
com todos os bancários da Caixa, conforme
bem expressa a Carta Aberta* (box ao
lado) assinada por Simonne Jeffmann
Baumgarten, diretora regional da Aneac.

E

No dia 16 de junho os empregados da
Caixa definiram a proposta dos bancários para
o novo Plano de Cargos Comissionados (PCC).
A decisão foi tomada em plenária nacional
específica realizada por deliberação do 25º
Conecef. Participaram do evento cerca de 150
delegados de todo o país, com pelo menos um
representante por estado. A proposta aprovada
foi construída por um Grupo de Trabalho
específico para o tema (GT/PCC) e referendada
pela Contraf-CUT, por meio de sua Comissão
Executiva dos Empregados da Caixa (CEE Caixa).

O eixo principal da proposta consiste na
valorização das funções e de suas comissões.
Nesse sentido, os Pisos de Mercado serão
transformados em Pisos de Remuneração de
Função (PRF), incluindo a realidade interna da
Caixa nas análises para sua definição. Assim,
além da comparação com o salário de outras
empresas, serão considerados fatores como a
complexidade e grau de responsabilidade da
função específica.

A proposta também prevê a extinção do
CTVA e a criação do Ajuste de Remuneração
de Função (ARF). Para isso, os valores das
funções serão definidos levando-se em
consideração a atual realidade dos
trabalhadores do banco, por meio de um cálculo
estatístico que determine o valor médio do
salário dos ocupantes de cada função
determinada. Dessa forma, o valor da comissão
de cada função será aquele que permitir a essa
maioria de trabalhadores atingir o PRF dela a

partir de seu salário padrão.
Os trabalhadores que estejam em

referências mais baixas do PCS e não atinjam o
PRF dessa forma receberão o Ajuste de
Remuneração de Função, que teria um valor
pequeno em relação ao restante da
remuneração do bancário. A ideia é garantir
que todos recebam um valor justo pela função
que ocupam e eliminamos a distorção do CTVA,
que hoje muitas vezes tem valor maior do que
a soma de salário padrão com a comissão por
função. Além disso, com a progressão do
empregado na tabela do PCS, o ARF
rapidamente deixará de ser necessário,
tornando-o verdadeiramente temporário. A
proposta prevê ainda a progressão horizontal
no PCC, por tempo de serviço, o que vai
acelerar ainda mais esse processo.

AVALIAÇÃO � Para Marcello Carrion,
Diretor de Relações de Trabalho da APCEF e
integrante do GT Nacional, é importante
ampliar o debate entre os empregados da
Caixa: "Esse tema é importante demais para
todos nós para ser discutido superficialmente
ou por poucas pessoas". Nesse sentido, Carrion
defendeu a manutenção do GT Nacional com
a incorporação de representantes dos diversos
cargos em comissão hoje existentes. O dirigente
defende também a realização de nova Plenária
Nacional antes de qualquer acordo em
definitivo com a empresa. O cronograma da
Caixa prevê a implantação da nova tabela até
30 de dezembro.

Plenária aprova proposta
PCCS

Arte: Rodrigo Vizzotto/D3 Comunicação
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PREVIDÊNCIA

Esclarecendo o Fator Previdenciário
Projeto de Lei 3299/08, de extinção do Fator
Previdenciário, tramita desde 2003 e foi proposto
pelo senador Paulo Paim. Modificado na Câmara

Federal pelo deputado federal Pepe Vargas, relator do
projeto, o PL ainda gera muitas dúvidas. Em vigor desde
1999, a fórmula de cálculo do Fator Previdenciário provoca
uma redução de até 40% no benefício, dependendo do
tempo de contribuição, da idade do trabalhador e da

expectativa de sobrevida
do segurado no momen-
to da aposentadoria,
item que é calculado a
partir de estimativas do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE).

Atualmente, o proje-
to está na Comissão de
Finanças e Tributação. Em
seguida, a matéria segue
para exame na Comissão
de Constituição e Justiça
e depois vai para votação

em plenário. No entanto, o deputado Pepe Vargas informa
que há um requerimento de urgência que deve ser
apreciado e, se aprovado, a matéria passará direto para
plenário, sem necessidade de voto nas Comissões, o que
tornará seu trâmite muito mais ágil. Até o fechamento
desta edição, em 17 de junho, o requerimento ainda não
havia sido apreciado.

FATOR RETROATIVO � Segundo Pepe, o PL 3299/08
não contém proposta de criação de um dispositivo para
compensar os aposentados desde 1999 � ano em que o
Fator Previdenciário entrou em vigor. �Não fiz essa
proposta. Esta afirmação surgiu quando eu participava de
um debate sobre o projeto e uma pessoa sugeriu.
Respondi que poderíamos estudar e fazer cálculos
específicos para analisar a possibilidade, mas não há
previsão de recursos para isso�, justificou o parlamentar.

O

Assessoria Jurídica orienta sobre ação do BUA
Diante do anúncio do pagamento do Benefício

Único Antecipado (BUA) pela Funcef, o assessor
do Seguro Jurídico, dr. Fábio Maia Barbosa, presta
os seguintes esclarecimentos e lembra que o
reconhecimento de erro no cálculo do BUA é uma
vitória conquistada pela mobilização dos associados
e associadas da APCEF/RS.

CORRESPONDÊNCIA FUNCEF � Foram
encaminhadas correspondências a todos os

Deputado federal Pepe Vargas

GT Saúde prepara seminário
O Grupo de Trabalho de Saúde da APCEF/RS, em reunião no dia 10 de junho, decidiu pela

organização de um Seminário no mês de julho. Na pauta, o credenciamento, ampliação do Saúde
Caixa para PDV e familiares, critérios de reembolso, revisão do guia de auditoria, comitê de
acompanhamento gestor e infraestrutura das GIPES. Estarão presentes os representantes da Caixa
responsáveis pela Gestão do Plano de Saúde. A data e os detalhes do seminário serão divulgados no
site da APCEF/RS. A segunda reunião do Grupo, realiza no dia 17 de junho, contou com a presença
de Neivaldo Nova da Costa, responsável pela administração do Saúde Caixa, na GIPES/RS, que
promoveu o esclarecimento de dúvidas dos componentes do GT.

participantes que optaram pelo SALDAMENTO DO
REG/Replan da Funcef, referentes ao pagamento
de diferenças do BUA, informando os valores
individualizados eventualmente devidos a cada um
dos mesmos.

DECISÃO JUDICIAL BUA � Em 10 de junho, a
APCEF/RS apresentou recurso judicial para que
todos os integrantes dos processos judiciais de n.º
10802701420 e 10901478230 recebam os

pagamentos que a Funcef apurou adminis-
trativamente.

DESISTÊNCIA DAS AÇÕES � A APCEF/RS
somente poderá desistir dos processos judiciais
referidos mediante autorização decorrente de
Assembleia Geral Extraordinária convocada com esta
finalidade. A APCEF/RS está tomando todas as
medidas/recursos judiciais e extrajudiciais para fazer
valer o direito de todos receberem os valores devidos.

ORIENTAÇÕES �  Com base no trabalho
amplamente exitoso desenvolvido para mudar a
Funcef para melhor nos últimos oito anos,
solicitamos a todos os associados e associadas
vinculados ao Seguro Jurídico que não encaminhem
nenhum requerimento administrativo ou judicial
de desistência, renúncia ou quitação relativa às
diferenças do BUA. Destacamos que a Funcef pode
não estar pagando todas as diferenças do BUA
devidas, bem como deixando de atualizar os
benefícios complementares mensalmente na forma
do contrato de adesão ao REG/REPLAN
SALDADOS.

FUNCEF

Como é a
Previdência
atualmente

Proposta de Paulo Paim
aprovada pelo Senado

(Projeto de Lei n.º 3.299)

Proposta substitutiva do
deputado Pepe Vargas

(Fórmula 95/85)

- Homens devem ter 35 anos de
contribuição e mulheres 30 anos
(magistério são cinco anos a
menos).
- Multiplica-se a média dos 80%
maiores salários de contribuição ao
INSS, apurados desde julho de 1994,
corrigidos monetariamente pelo
Fator Previdenciário.
- Fator Previdenciário � índice
criado em 1999 que leva em conta
expectativa de sobrevida (IBGE) e
tempo de contribuição. Reduz em
até 40% o valor do benefício.
- Não existe exigência da idade
mínima, a não ser para aposen-
tadoria proporcional, que é de 48
anos para a mulher e 53 anos para
o homem

- Extingue o Fator Previdenciário no
cálculo dos benefícios.
- Foi aprovado no Senado e enviado
à Câmara.
- Valor da aposentadoria é integral
e leva em conta a média das últimas
36 contribuições do segurado.

- Sem exigência de idade mínima para
aposentadoria.
- Não aplicação do Fator Previdenciário para
quem atingir na soma da idade com o tempo
de contribuição 95, se homem, 85, se
mulher.
- Congelamento da expectativa de vida para
quem permanecer na ativa ao completar os
anos de contribuição.
- Manutenção da Média Longa (80%
melhores contribuições).
- Separação dos resultados da clientela
urbana e clientela rural.
- O Fator Previdenciário só será aplicado
para quem não conseguir completar a
fórmula 95/85, quando será mantida a
expectativa de vida em vigor no ano em
que o segurado completou o tempo mínimo
de contribuição

Veja abaixo a comparação no quadro de propostas

Veja, ainda, como é o cálculo do Fator Previdenciário e simulações
FP =  TC x a  X  [1 + (Id + Tc x a) ]
            Es                         100
Es = Expectativa de Sobrevida (média
nacional única para ambos os sexos)
TC = Tempo de Contribuição, no momento da
aposentadoria
a = Alíquota de Contribuição (0,31)
Id = Idade, no momento da aposentadoria

APLICA-SE A:
� Aposentadoria por idade (opcionalmente)
� Aposentadoria por tempo de contribuição
(obrigatoriamente)

EXEMPLOS:
Homem, 51 anos, 35 de Contribuição:
FP = 0,629 reduz 37,1% o Valor da Aposentadoria (Salário de Benefício)
Com 59 anos e 43 de Contribuição atinge FP = 1,054
Mas a Expectativa de Sobrevida cresce a cada ano. De 2007 para 2008 =
+ 53 dias
53 X 8 anos= 424 dias
60 anos e 44 de contribuição?
Pela fórmula 95: 55,5 anos e 39,5 de Contribuição = 100%

Mulher, 55 anos, 31 de Contribuição:
FP = 0,748 reduz 25,2% da Aposentadoria
Com 60 anos e 36 de Contribuição atinge FP 1,040
5 X 53 = 265 dias?
Pela fórmula 85: já garante 100% da Aposentadoria

Foto: D
ivulgação



América Café faz nova estreia nos palcos
peça América Café, do grupo
Caixa de Pandora, da APCEF/
RS, retorna aos palcos da

Capital todas as sextas e sábados, às
21h; e domingos, às 20h, até o dia
12 de julho. O espetáculo é atração
na sala Álvaro Moreyra � Centro
Municipal de Cultura (Av. Erico
Verissimo, 307, em Porto Alegre).
Escrito e dirigido por Artur José Pinto,
América Café está de cara nova. Com
o elenco reformulado, o jovem
Gabriel Bolzan é quem encarna
Rudimar, o famoso líder da malan-
dragem, filho único de uma família
decadente dos anos 40, que se apai-
xona por Leda, garçonete recém-
contratada do concorrido bar
noturno América Café, e
tudo faz para ser digno
do amor da moça. Dois
novos personagens tam-
bém foram incluídos. �É
sensível a evolução do
trabalho de todo o grupo
que está muito feliz com
esta nova oportunida-
de�, exalta Artur Pinto.
�Com esta nova tempo-
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Gabriel Bolzan, o novo protagonista do América
Café, conta-nos um pouco de sua trajetória no
grupo e as expectativas quanto a esta temporada.

João de Barro � Há quanto tempo está na peça e
qual sua trajetória nela?
Gabriel � Estou desde o começo, em 2005. Mas
até a nossa pré-estreia na sala Carlos Carvalho, e
depois em temporada no Bruno Kiefer e Porto
Verão Alegre, eu interpretei o Floriano,
personagem amigo de Rudimar. No teatro do
Hebraica e também em uma apresentação em
Santa Maria, eu atuei como Polaco, outro perso-
nagem. Agora surgiu esta oportunidade maravi-
lhosa. O diretor decidiu me colocar como Rudimar.
Espero e acredito que eu possa preencher e ainda
surpreender a todos no palco.

JB � Como foram os ensaios dessa nova temporada
e como você está se sentindo como protagonista?
Gabriel � Os ensaios estão sendo ótimos. Estou me
sentindo muito bem! É uma grande respon-
sabilidade com o grupo. Mas não acho que assumir
o papel de protagonista da peça signifique que
sou melhor do que ninguém. Apenas que me
enquadrei em algumas necessidades que o papel
pedia.

Ingressos
  Os ingressos custam R$ 20,00 e antecipados R$ 15,00 e
podem ser comprados nos locais abaixo. Estudantes; idosos;
associados APCEF/RS, AGEA e SindBancários; e integrantes
do Clube do Assinante ZH pagam apenas meia-entrada.

· AGEA: Rua dos Andradas, 943, 12.º andar � Centro
· APCEF/RS: Av. Coronel Marcos, 851 � Ipanema
· Cia de Arte: Rua dos Andradas, 1780 � Centro
· Entreato Pub: Rua da República, 163 � Cidade Baixa
· SindBancários: Rua General Câmara, 424 � Centro
· Taberna do Farol: Av. Coronel Marcos, 627 � Ipanema

Bolzan encarna Rudimar

rada, o grupo Caixa de Pandora chega a
um alto nível de produção, atingindo um
patamar de grupos profissionais de Porto
Alegre�, afirma Paulo Casa Nova, Diretor
de Cultura da Apcef/RS.
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