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mês de outubro foi marcado pela mobilização dos
bancários, em especial os funcionários da Caixa, que
permaneceram paralisados por 29 dias. O João de Barro,

em virtude disso, chega aos associados da Apcef um pouco mais
tarde, para que a edição possa fazer um balanço deste
movimento. Em nossas páginas centrais, trazemos uma
reportagem especial com a retrospectiva da mobilização e
indicativos para futuras negociações.

ENTREVISTA � O músico maranhense Zeca Baleiro estará
em Porto Alegre no próximo mês apresentando-se pelo projeto
Eu Faço Cultura no Teatro Bourbon Country. O músico fala do
seu trabalho, da importância do projeto da Fenae/MCFC e das
lacunas existentes nas políticas públicas no que se refere à cultura.

 SAÚDE � Uma matéria sobre as doenças ocupacionais que
mais afligem os bancários. Os bancos estão em primeiro lugar
no ranking de registros de LER/DORT (lesões por esforços
repetitivos/distúrbios
osteomusculares rela-
cionados ao trabalho)
no país. De 2000 a
2005, segundo dados
do Ministério da Pre-
vidência Social, R$
981,4 milhões foram
pagos em auxílio-doen-
ça a 25,08 mil bancários afastados do trabalho por doenças incluídas
nessas classificações. Entre os bancários, em média, cada trabalhador
permaneceu um ano e meio afastado. Somados, são 14,9 milhões
de dias sem trabalhar. As categorias profissionais que encabeçam
as estatísticas são: bancários, metalúrgicos, digitadores, operadores
de linha de montagem, operadores de telemarketing,
secretárias, jornalistas, setor administrativo, entre outros.

 SERVIÇO � Uma retrospectiva do Grupo Teatral Caixa de
Pandora, fundado em 1980 e hoje reconhecido por sua trajetória
no meio artístico no Estado e no Brasil. Um importante serviço
da Apcef que ganhou projeção na comunidade.

 ESPORTE � Tudo sobre o Passeio Sobre Rodas que será
realizado no próximo dia 31 de outubro dentro das
comemorações do mês da criança. Na mesma reportagem todas
as informações sobre as atividades paralelas e Dia do Saci.

 E MAIS: Democratização da mídia, Economia, Previdência,
Cultura, Artigos e a Charge do Santiago. Boa leitura!

No JB de outubro...
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s eleições presidenciais de 1989
marcaram o começo da mais intensa
campanha pela destruição do Estado

brasileiro e de qualquer projeto de
desenvolvimento. Fernando Collor foi o abre-
alas desse movimento. Fernando Henrique
Cardoso colocou todas as energias dos seus
governos (de 1995 a 2002) na mesma
empreitada. Somente em 2002, com a eleição
do presidente Lula, vieram os primeiros sinais
de interrupção desse processo. Sinais mais
claros de que o Estado entraria em rota de
reconstrução apareceram nas eleições de
2006. Hoje, o Estado está em reconstituição.
A fórmula aplicada durante os governos Collor
e FHC foi sempre a mesma. Primeiro, com
intensa propaganda midiática, desmoralizava-
se a entidade (empresa estatal ou instituição
pública) que deveria ser vendida, extinta ou
atrofiada. Instrumentos invisíveis para o
cidadão comum eram utilizados para fazer a
instituição definhar, antes de ser levada a
leilão. Também o mais valioso ativo, aquele
que faz o Estado cumprir suas funções, o
servidor público, foi desmotivado e
desmoralizado � apelidado de �marajá�, que
significava no imaginário popular quem
recebia, mas não trabalhava. Empresas estatais
foram praticamente doadas; o BNDES foi
transformando em banco de investimento
(com características de banco privado); a
Petrobras quase virou PetroBRAX; o ensino
público, gratuito e de qualidade, foi atacado
por dentro e por fora. Por dentro, foi atacado
através do corte de recursos para
investimentos e com a política de defasagem
real de salários de professores e funcionários.
Por fora, foi atacado com a propaganda de
que nas universidades públicas somente
estudavam os filhos dos ricos, enquanto os
pobres eram ignorados. O sistema público de
previdência era desmoralizado com a
propaganda diária sobre as �filas do INSS� e,
por dentro, era enfraquecido com a redução
real do valor dos benefícios pagos. Hoje não
há leilão de empresas estatais. No período
2003-2008, os desembolsos anuais do BNDES
cresceram, em termos reais, mais que 60%
em relação a 1996-2002. A Previdência Social
pagou, em dezembro de 2002, 21 milhões
de benefícios. Em dezembro de 2008, pagou
mais de R$ 26 milhões. Hoje, o valor médio
dos benefícios pagos é quase 20% maior, em
termos reais, do que era em 2002. No período
2003-2007, foram criadas 12 universidades
públicas federais. Em média, no período 1995-
2002, a Petrobras investia por ano 5,6 bilhões
de dólares. Em 2003-2008, a média foi de
16,2 bilhões. Um projeto de desenvolvimento
não pode existir sem a liderança do Estado e
o envolvimento da sociedade e da iniciativa
privada. Portanto, destruir o Estado é o melhor
caminho para se destruir o sonho de
desenvolvimento de uma sociedade. Mas para

que serve o Estado? Para aqueles que
acreditam que o desenvolvimento vem dos
países desenvolvidos para os países atrasados
através de um transbordamento de
oportunidades de negócios, o Estado tem um
papel muito discreto e um projeto de
desenvolvimento não faz sentido. Para
aqueles que observam a história verdadeira
das nações e, portanto, percebem que o
desenvolvimento é um projeto nacional, o
Estado é a única entidade capaz de liderar a
implantação desse projeto. Isso porque o
Estado é capaz de promover a equalização
de oportunidades educacionais e de acesso à
saúde. O Estado é capaz de orientar a
produção e o investimento privados, que
devem crescer de forma permanente, em
condições de valorização do ambiente. O
Estado é capaz de oferecer segurança de vida
a todos, através de um sistema de previdência
e de assistência social. O Estado é capaz de
promover uma política de moradia digna,
direito do cidadão. O Estado é capaz de
arrecadar impostos de forma progressiva e
gastá-los da mesma maneira, estabelecendo
uma distribuição da renda menos desigual.
O Estado é capaz de programar políticas
anticíclicas, para manter o emprego como um
direito. O Estado é capaz de desenvolver e
possuir um sistema de defesa nacional
tecnologicamente avançado.Que papel cabe
à iniciativa privada, ou ao mercado? O
mercado é capaz de produzir alimentos em
quantidade suficiente com qualidade cada vez
melhor. A iniciativa privada é capaz de
produzir bens de consumo para atender às
mais diferentes demandas da sociedade. O
mercado é capaz de realizar investimentos
vultosos e com alta densidade tecnológica. A
iniciativa privada é capaz de distribuir bens e
serviços, capilarizando o comércio. A iniciativa
privada é capaz de participar de projetos
grandiosos de construção de moradias,
infraestrutura e outros. O mercado é capaz
de gerar milhões de empregos e formalizar
relações de trabalho, gerando direitos e
garantias sociais. A iniciativa privada é capaz
de construir bancos e instituições aptos a
ofertar crédito e outros serviços. A iniciativa
privada é capaz de construir navios, aviões e
plataformas de extração de petróleo. Estado,
sociedade e mercado formam o tripé ins-
titucional de um projeto de desen-vol-
vimento. Basta que um pé seja enfraquecido
para que o projeto venha ao chão. As três
partes devem atuar livremente, de forma a
produzir sinergias desen-volvimentistas. Por
fim, Estado, sociedade e mercado não são
concorrentes entre si, mas interagem e
constituem os laços fundamentais de um
projeto nacional de desenvolvimento.

A

*João Sicsú é diretor de estudos e políticas
macroeconômicas do Ipea e professor do Instituto de
Economia da UFRJ.
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Rua Pedro Adams Filho, 5573, cj.1206
Novo Hamburgo

Apcef oferece jantar aos colegas do último concurso da CEF
A Apcef/RS ofereceu no dia 8 de outubro

um jantar de boas-vindas aos colegas novos
da Caixa. Os diretores Gilmar Aguirre e Sérgio
S imon apresentaram a  Assoc iação para  os
novos  empregados  da  Ca ixa .  E s tavam
presentes mais  de 25 convidados,  a lém de
representantes  de  out ros  es tados .  No
cardáp io ,  t rad ic iona lmente  ofe rec ido  pe lo
Núcleo de Cultura Gaúcha, arroz com galinha
e saladas.
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Agenda
· 31/10 � Passeio sobre Rodas
· 31/10 � Dia do Saci
· 31/10 � Feira de Artesanato
NOVEMBRO
·  Encerramento das Oficinas de
dança, teatro e canto
· 07/11 � Copa Federaclubes Volei
Máster/feminino em Gravataí/RS
· 08/11 � Lançamento do Livro da
Oficina Literária de Crônicas às 16h
no Memorial do Rio Grande do Sul
· 21/11 � Festa de Abertura das
Piscinas
· 22/11 � Show com Zeca Baleiro no
Bourbon Country (Eu Faço Cultura)
· 28 e 29/11 � Jogos de Integração
� Fase final em Tramandaí/RS

Os empregados da Caixa que
desejam participar dos Jogos da
Fenae 2010 deverão se associar à
Apcef/RS até 31 de janeiro do
próximo ano, conforme deliberação
aprovada pelo Conselho Deliberativo
Nacional (CDN) da Fenae. A edição
2010 dos Jogos da Fenae será
realizada de 14 a 21 de agosto, em
Fortaleza (CE), tendo a Apcef/CE
como anfitriã. O número de
participantes por delegação foi
estabelecido em 101 atletas. Foi
formada uma comissão para atuar na
organização do evento, com reunião
prevista para antes do próximo CDN,
agendado para dezembro deste ano.

Novos associados
podem participar dos
Jogos da Fenae 2010

Vem aí o livro com as crônicas da Oficina Literária
alva-vidas é o nome do livro com
as crônicas produzidas na
Oficina Literária comandada

pelo jornalista, escritor e mestre em
Literatura Brasileira, Fabricio Carpinejar,
e promovida pela Apcef/RS. A iniciativa
da publicação é da Associação José
Marti, com o patrocínio da Caixa. O
lançamento será no dia 8 de novembro,
às 16h, no Memorial do Rio Grande do
Sul (Rua Sete de Setembro, 1020 � Praça
da Alfândega). O livro conta com cinco
crônicas de cada um dos 12 oficineiros.

Segundo Carpinejar, o livro não
tem um tema específico. �O nome
Salva-vidas é porque a literatura te
permite que você salve a tua vida e a
do outro, que não se afogue na própria
memória�, explica o professor. Ele
também destaca o grande crescimento
dos alunos ao longo do curso, que teve
início em março com aulas a distância e
encontros presenciais mensais. �Eles
cresceram abruptamente, eu diria.
Tenho certeza que muitos vão continuar
escrevendo, porque têm talento. O que
fizemos na oficina foi apenas orquestrar

esse talento, colocar
disciplina. Foi uma imersão
criativa�, explica Carpinejar.
Para o diretor de Cultura,
Paulo Casa Nova, a oficina
foi uma experiência muito
rica para todos. �Em um
trabalho que começou na
diretoria anterior, tenho
certeza que foi uma
experiência fantástica, não
só pelos resultados que podem ser vistos
nas crônicas, mas também pelo
pioneirismo de usar o ensino a distância.

S Espero que possamos dar
continuidade a este
formato de trabalho�,
destaca.  Veja quem são
os autores do livro: Almeri
Espindola de Souza, Doris
Goettems, Gládis Berriel,
Isabel Fava Eich, Jane
Andiara Zofoli, Marajuara
Azambuja, Margarete
Dambrowski, Marizete

Rodrigues Dotto, Plínio Marcelo
Schmidt, Ricardo Arend Haesbaert, Rosa
Ubal e Vanessa Bueno.
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Zeca e o coração do homem-bomba

ENTREVISTA

músico maranhense Zeca
Baleiro, 43 anos, nove álbuns
lançados, cinco DVDs, sem

contar as trilhas sonoras e coletâneas,
apresenta-se em Porto Alegre, no
Teatro Bourbon Country, no próximo
dia 22 de novembro. O espetáculo faz
parte do projeto Eu faço cultura, uma
iniciativa da Federação Nacional das
Associações de Empregados da Caixa
(Fenae) que, por meio do Movimento
Cultural do Pessoal da Caixa (MCPC) e
da parceria com as Apcefs, mobiliza,
desde 2006, os empregados da Caixa
(leia mais na página 11 desta edição).
Leia a seguir a entrevista exclusiva
concedida ao João de Barro.

João de Barro � Como tem sido
participar do projeto �Eu faço cultura�,
da Fenae, que promove entre os
trabalhadores o hábito de investir em
projetos culturais, tendo como
contrapartida, além da participação
nos eventos, vantagens fiscais no IR?

Zeca Baleiro � Tem sido uma
grande experiência, por várias razões.
Primeiro, pela própria natureza do
projeto, que leva os funcionários da
Caixa a investirem em eventos
culturais, algo profundamente ci-
vilizado. E depois porque podemos
viajar pelo país com estruturas
ultraprofissionais e com ingressos a
preços acessíveis, o que é uma dádiva
em qualquer tempo, e especialmente
em tempos de recessão.

JB � Como foi a sua passagem por
Curitiba, em junho, por este projeto?

Zeca Baleiro � Fizemos um grande
show, para um público muito ávido.
Maravilhoso.

JB � Como será o show em Porto
Alegre? Terá como base seu trabalho
mais recente ou será um apanhado da
carreira? O que podemos esperar?

Zeca Baleiro � Será uma revisão da
carreira, com leve ênfase para os mais
recentes discos: �O coração do
homem-bomba�, volumes 1 e 2.
Podem esperar calor, entusiasmo.

JB � Como você definiria a sua
evolução como artista desde
�...Stephen Fry� até �O coração do
homem-bomba�?

Zeca Baleiro � Para mim, a
evolução é notável. Meus discos mais
recentes são melhores e têm mais
fluência e espontaneidade, eu penso,
além de serem mais bem produzidos.

JB � A opção por lançar �O
coração do homem-bomba� em dois
volumes possui alguma razão especial?
Por favor, explique o nome do disco.

Zeca Baleiro � Foi pela própria
onda produtiva. Em vinte dias eu e a
banda tínhamos mais de 20 músicas.
Então, resolvi lançar um CD duplo,
ou, se quiser, um CD em dois tempos.
O nome é uma alusão à compressão
em que o homem contemporâneo
vive, sempre à beira de uma ex-
plosão.

ZECA BALEIRO

JB � Este trabalho é bastante
diversificado. O próximo álbum seguirá
essa mesma tendência?

Zeca Baleiro � Não posso dizer,
não tenho um projeto definido agora.
Tenho, sim, várias ideias, mas não me
resolvi por nenhuma ainda. Tenho
tempo, acho (risos).

JB � Em tempos de globalização
cultural, saem fortalecidas as
identidades regionais? Ou a fusão das
culturas é uma tendência? (em especial,

na música)
Zeca Baleiro �

Acho que sim,
saem fortaleci-
das as iden-
tidades regio-
nais. E a fusão

das culturas e
referências diver-

sas, pelo menos na música,
é corrente desde muito tempo.

Agora virou também uma
tendência de mercado. Viram

que dá pé. E dá, né?

JB � O seu selo, Sa-
ravá Discos, tem

feito lançamen-
tos e relan-

çamentos
importan-
tes co-
mo Tia-
go Ara-

O

ripe e Sérgio Sampaio. Gos-taria que
você comentasse um pouco essa
faceta do seu trabalho?

Zeca Baleiro � Sempre gostei de
discos, antes mesmo de ser
profissional. Tenho um certo fetiche
por discos, capas, fichas técnicas. E
então surgiu essa ideia de fazer um
selo, pequeno, modesto, pelo qual
eu pudesse produzir alguns discos e
relançar outros. Assim nasceu o
Saravá Discos. Já lançamos nove
discos até agora.

JB � A crise do formato CD tem
atrapalhado muito, ou isso valoriza
mais o artista em suas apresen-
tações?

Zeca Baleiro � É um novo tempo,
em que o disco já não tem tantos
adeptos como antes. Mas a mágica
do disco não acabou completamente,
nem acredito que acabará. Abriram-
se possibilidades. Além do disco físico,
agora temos a ferramenta virtual, o
download, uma arma também
poderosa, se bem usada.

JB � Do seu ponto de vista, o
que falta para o Brasil em termos de
políticas culturais?

Zeca Baleiro � Falta uma política
cultural de fato, não uma política de
ocasião, interesseira, eleitoreira... O
Brasil é um gigante cultural, mas a
arte precisa ser mais socializada, mais
ao alcance de todos.A
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�O nome do CD
é uma alusão à
compressão em
que o homem

contemporâneo
vive, sempre à
beira de uma
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Porto Alegre tem Conferência Livre
de Comunicação

o último dia 21 de outubro, a
Comissão RS Pró-Conferência de
Comunicação promoveu a

Conferência Livre de Comunicação de
Porto Alegre, na Casa dos Bancários, na
Capital gaúcha. O evento foi uma
preparatória para a Etapa Estadual da
Conferência Nacional de Comunicação,
que acontece nos próximos dias 3 e 4
de novembro, no Auditório Dante
Barone da Assembleia Legislativa, em
Porto Alegre.

A Comissão RS Pró-Conferência de
Comunicação já antecipa o debate em
torno da democratização da comu-
nicação. �É um grande momento para
enriquecer o debate e trazer as
propostas que o Movimento Social
acumula no Estado sobre a estrutura
da comunicação no país. Trata-se de
uma atitude concreta no sentido do
avanço na democratização da
comunicação no Brasil, historicamente
controlada pelas elites e pelo oligopólio
das redes de mídia�, registra o blog
da Comissão.

A Comissão RS Pró-Conferência
informa também que qualquer cidadão
interessado em colaborar com propostas
pode e deve participar desta etapa
estadual, além de poder também se
candidatar a delegado. Cada estado

terá 24 delegados e o número total
ficou estabelecido em 1.539 delegados
pelo Ministério das Comunicações.

NOVA DATA � O governo decidiu
transferir para 14 a 17 de dezembro a
realização da 1ª Conferência Nacional
de Comunicação (Confecom). O
presidente já sancionou o Projeto de
Lei 27/09, liberando R$ 6,5 milhões
para a conferência. A medida
recompõe os recursos previstos
inicialmente no orçamento do
Ministério das Comunicações para a
realização do evento. O tema da 1ª
Conferência Nacional de Comunicação
é �Comunicação: meios para
construção de direitos e de cidadania
na era digital�. O encontro será
realizado no Centro de Eventos e
Convenções Brasil 21, no centro da
Capital Federal, a 8 km do Aeroporto
Internacional Juscelino Kubitschek.
Confira a programação na internet
através do blog http://
rsproconferencia.blogspot.com/2009/
1 0 / i - c o n f e r e n c i a - l i v r e - d e -
comunicacao.html.

Divulgue, compareça e traga as
propostas para sistematização e para
serem enviadas para a 1a Conferência
Nacional de Comunicação em Brasília,
no mês de dezembro.

Sérgio Amadeu, sociólogo,
doutor em Ciência Política e
professor da Faculdade Cásper
Líbero, em São Paulo, reconhecido
como um influente ativista da
liberdade na rede e do software
livre, recentemente tem defendido
em seus artigos na internet uma
série de pontos a serem discutidos
na Confecom. Suas propostas têm
encontrado eco nos movimentos
pela democratização da mídia e têm
sido amplamente replicadas na rede,
dando uma ideia das polêmicas que
vêm por aí.

Entre elas, está o livre acesso às
bandas largas, como forma de incluir
as comunidades na comunicação em
rede. Ele também destaca a neces-
sidade de incentivar a construção de

redes wireless abertas de
conexão à internet em
todos os municípios via
programa do governo
federal para financiar a
inclusão digital e reduzir
o custo das telecomu-
nicações no país.

O sociólogo alerta
também para a necessi-
dade de elaboração de
uma �carta de direitos
digitais dos cidadãos�.
Segundo ele, a todo
instante, parlamentares
conservadores, ligados ao
lobby da indústria de
copyright e da comu-
nidade de vigilância, querem impor
restrições absurdas à comunicação em

Algumas propostas para debate

A
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redes digitais. Por isso, seria
necessário produzir um consenso

que culmine em uma lei
complementar que garanta
os direitos dos cidadãos no
ciberespaço, ou seja, um
conjunto de direitos e
garantias para o uso da
internet, como, por exemplo,
o direito de acesso amplo e
não vigiado à comunicação.

Outra sugestão para o
debate é o controle social da
programação das mídias de
difusão. A programação de
rádio e de TV seria definida
por comitês compostos por
representantes das empresas
produtoras e da sociedade
civil, e segundo metas

estabelecidas no edital que rege as
concessões.

Sociólogo Sérgio Amadeu

N
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undado em 1980 por dois
funcionários da Caixa, Juçara
Quintana e Luiz Carlos Peixoto,

o Grupo Teatral Caixa de Pandora é
hoje reconhecido por sua trajetória no
meio artístico no Estado e no Brasil. O
primeiro trabalho apresentado foi o
roteiro poético Alastro, dirigido por
Augusto Hernandez. A primeira peça
completa, O homem do princípio ao
fim, foi montada em 1981, com
direção de João Pedro Gil. Ao longo
de sua história, o Caixa de Pandora
conquistou vários prêmios. Apenas
para citar alguns, em 1983, O macaco
e a velha, conquistou o Prêmio Ti-
bicuera de direção e figurino. No
Fenarte, festival de artes promovido
pela Fenae, o grupo foi premiado
diversas vezes, com destaque para a
peça As relações naturais, de 1988, que
levou cinco prêmios em Salvador e mais

Há 29 anos, grupo trabalha com a magia do teatro
seis no Festival de Teatro de Pelotas.

Desde 2007, a peça América Café
tem se tornado um marco na vida do
grupo, tendo recebido elogios da crítica
gaúcha, como conta Nilo Motta,
Coordenador e preparador vocal:
�Estou há cinco anos no grupo. Com as
oficinas de teatro do Artur Pinto, fomos
construindo uma estética própria de
manifestação teatral, nossa escola de
teatro, onde, através do estudo dos
personagens, fomos aprimorando o
nosso fazer teatral. A peça América Café
foi elogiada pelos críticos gaúchos,
incluindo Antônio Hohlfeldt�.

Para Artur Pinto, diretor há cinco
anos, América Café é um espetáculo que
está apresentando o grupo ao mundo
do teatro, além de ser um meio de
formação de atores. �Tenho uma relação
de muito afeto com o Caixa, são pessoas
muito especiais. Quero valorizar a

A trajetória do Caixa de Pandora na
visão de duas integrantes do grupo

ALMERÍ ESPÍNDOLA DE SOUZA
Integrou-se ao Caixa de Pandora por convite do elenco e deu inicio, como

coordenadora, à recuperação do grupo, que estava com apenas três componentes.
Começaram as oficinas de iniciação ao teatro para a composição de elenco.
Também foi diretora cultural de 2006 a 2009.

F

Foto: A
pcef/RS

CAIXA DE PANDORA

1980 � Alastro
1981 � O homem do princípio ao fim
1982 � O macaco e a velha
1982 � Filmagens de aventuras do

superespantalho contra o Dr. Corvo
1982 � Uma bruxa chamada Cárie
1983 � Qualquer semelhança
1983 � Homens de papel
1984 � Enquanto o rinoceronte não vem
1985 � O rinoceronte
1986 � Dois perdidos numa noite suja
1987 � Fantoches
1988/89 � As relações naturais
1990 � As flores do mal
1992 � Bem está o que bem acaba
1993 � Santa Maria de Iquique
1994 � Vida de cachorro
1995 � Esquete �120 anos Caixa�
1996 � A divina confusão
2001 � Poiesis
2003 � Auto de Natal
2004 � Woyzek
2005 � Esquetes fragmentos
2005 � Auto de Natal
2006 � Esquete Aula de teatro
2007 � Esquete Fragmentos � Uma homenagem a Che Guevara
2007/2009 � América Café

Cronologia do grupo
�Para mim, o teatro é um lugar de

alegria, de leveza, de aprendizado
constante e muito trabalho. É um lugar
onde me sinto viva e com grande
vontade de aprender e criar. O teatro
me proporciona uma sensação de
renovação constante, onde cada
espetáculo parece um nascimento ou
renascimento. É uma emoção que quero
desfrutar enquanto for possível.�

 Almerí encenando América Café

VILMA NORMA LONER
É a participante que está há mais tempo no grupo e destaca muitos momentos

importantes, como as peças Bem está o que bem acaba (1992), Santa Maria de
Iquique (1993) e Vida de Cachorro (1994). Sendo que em Bem está o que bem
acaba ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por unanimidade no Festival
de Brasília. Em Vida de cachorro, a peça infantil foi considerada a segunda melhor
do Festival de Maceió, além de ter recebido três indicações para o Prêmio Tibicuera
aqui no RS.

e x p r e s s ã o
do teatro
a m a d o r ,
pois é nele
que é possível
fazer experimentos que não seriam
viáveis comercialmente, além de sua im-
portância na formação de público�,
destaca o diretor.

Motta avalia seu crescimento no
grupo. �Avalio minha trajetória dentro
do grupo como um constante
crescimento pessoal e artístico. O teatro
nos enriquece e dá a possibilidade de

melhorarmos nossa visão
das pessoas e do mundo�.

Paulo Casanova, di-
retor de Cultura da Apcef/
RS, observa que o grupo

obteve um salto de qualidade nos
últimos anos, resultado do trabalho de
muitas gestões. Para o futuro, ele
acredita na interiorização das peças.
�Queremos ter estrutura para em breve
percorrer o Estado, levando a todos a
qualidade do teatro feito pelo grupo�,
destaca Casanova.

�O Caixa de Pandora para mim é
outro horizonte. Mesmo quando
trabalhava um dia inteiro e estava
cansada, chegar ao final do dia e saber
que eu tinha o grupo era um prazer
para mim. Com a entrada do Artur
Pinto na direção, comecei a expandir
no palco, e hoje fico muito feliz de
termos o melhor diretor de teatro de
Porto Alegre.� Vilma é a �mulher de branco� no

América Café

Foto: A
pcef/RS

Foto: A
pcef/RS

Foto: A
pcef/RS

Grupo Caixa de Pandora

1993 � Santa Maria de Iquique

1992 � Bem está o que bem acaba

Confira a galeria de fotos e mais informações em www.caixadepandora.org.br.
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Os bancos estão em primeiro lugar no
ranking de registros de LER/DORT (lesões por
esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho) no país. De 2000 a
2005, segundo dados do Ministério da
Previdência Social, R$ 981,4 milhões foram
pagos em auxílio-doença a 25,08 mil bancários
afastados do trabalho por doenças incluídas
nessas classificações. 

As categorias profissionais que encabeçam
as estatísticas são: bancários, metalúrgicos,
digitadores, operadores de linha de montagem,
operadores de telemarketing, secretárias,
jornalistas, setor administra-
tivo, entre outros.

Se por um lado, houve
melhorias físicas nos Bancos, o
volume e ritmo do trabalho
intensificou-se muito nos
últimos anos, gerando novas
doenças. O Sindicato dos
Bancários de Porto Alegre (SindBancários)
informa que está atento a este cenário e busca
mudar a realidade, orientando os bancários a
procurarem ajuda na Justiça para reintegrar
trabalhadores que são demitidos depois de
voltarem da licença-saúde. Incluem-se nas LER/
DORT doenças de coluna, tendinite, bursite e
síndrome do túnel do carpo, entre outras. Os
distúrbios já são a segunda maior causa de
doenças entre os trabalhadores do país.

 �Temos um departamento de saúde
estruturado, com apoio jurídico, psicológico e
social�, explica Lourdes Rossoni, diretora de
Saúde do SindBancários. Além disso, há sete
anos, foi constituído o Grupo de Ação Solidária
de Portadores de Doenças do Trabalho � GAS.
O GAS é um grupo aberto, que visa a ações de
formação e informação entre os bancários,
buscando construir laços de solidariedade entre
os adoecidos.

Em relação à diferença entre bancos

Bancários com LER/DORT
sofrem discriminação

públicos e privados, o SindBancários informa que
não são perceptíveis. �Todos os estudos acadêmi-
cos de que temos conhecimento revelam os
mesmos indicadores. Perdas de funções, discrimi-
nações, apelidos, assédio moral, são �penaliza-
ções� impostas aos adoecidos�, relata a diretora.

É o caso de Eduardo, bancário desde
1988 em um grande banco privado e, desde
1998, sofre com LER/DORT no ombro, pulsos,
além da síndrome do túnel do carpo. Ele
conta que passou por diversas funções dentro
do banco que exigiam a digitação até chegar
ao caixa, onde além da digitação havia a

pressão por metas. Com
dores insuportáveis, em 2001
ele teve o primeiro afastamento
do trabalho em função da
doença. Desde então, foram
muitas idas e vindas, sempre
buscando tratamento e, agora,
está afastado desde julho do

ano passado. �É muito complicado porque além
de tu te sentir incapaz, tu fica mal visto entre os
colegas. Quando um funcionário é afastado,
não há outro para o seu lugar, então os colegas
ficam sobrecarregados. Isso causa um clima ruim
e a gente fica deprimido�, relata. Atualmente,
Eduardo busca ajuda no GAS, que se reúne toda
semana na Casa dos Bancários.

AÇÕES NA JUSTIÇA � Segundo o Sindicato,
os principais tipos de ação relacionadas às LER
são as Indenizatórias e as de reconhecimento
de nexo causal (relação da doença com o
trabalho). O resultado das ações têm sido
favoráveis aos bancários, mas Lourdes avalia que
as ações indenizatórias (que visam reparar o
prejuízo financeiro e moral) deveriam ter um
caráter mais pedagógico para os bancos. �Como
os valores pagos nessas indenizações são
relativamente baixos, os bancos não se sentem
incentivados a cumprir a Lei e proteger a saúde
de seus funcionários�, destaca.

O Instituto Nacional de Prevenção às LER/DORT,
associação civil sem fins lucrativos, mantenedora do
Programa Nacional de Prevenção às LER/DORT, esclarece
algumas das principais dúvidas dos trabalhadores.

Como evitar as LER/DORT?
· Incentivar o trabalhador a prestar atenção em sintomas
e limitações, mesmo que pequenas, e orientá-lo a
procurar logo auxílio.
· Propiciar aos médicos que atendem os trabalhadores
um diálogo com a empresa nos casos em que houver
necessidade de mudar as características do oposto de
trabalho.
· Propiciar aos médicos uma reciclagem para que possam
atender adequadamente o trabalhador.
· Ter uma atitude de amparo ao trabalhador com LER/
DORT tanto em relação ao tratamento quanto à
reabilitação.
· Ter uma política de prevenção, para que se evite o

Principais dúvidas sobre LER/DORT
adoecimento de mais trabalhadores.

Quais são as características das atividades feitas
pelo trabalhador que propiciam a ocorrência de LER/
DORT?

Repetitividade, excesso de movimentos, falta de
flexibilidade de tempo e ritmo, exigência de
produtividade, falta de canais de diálogo entre
trabalhadores e empresa, pressão das chefias para
manter a produtividade, mobiliário e equipamentos
inadequados.

Como se previnem as LER/DORT?
A prevenção de LER/DORT deve pressupor a

mudança das características acima citadas. Essa
mudança atinge o modo de se trabalhar, as relações
entre colegas, as relações com a chefia, a organização
do trabalho. Assim, prevenção de LER/DORT não é
sinônimo de mera troca de mobiliário.

Veja lista completa dos convênios e brique no site www.apcefrs.org.br.
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PREVIDÊNCIA

deputado gaúcho Pepe Vargas (PT/RS),
relator do PL 3.299/08 proposto pelo
senador Paulo Paim, que extingue o

fator previdenciário, apresentou no dia 7 de
outubro, o substitutivo ao texto na Comissão
de Finanças e Tributação. O texto, objeto de
acordo entre centrais � CUT, Força Sindical, CGT
� e governo, prevê a substituição do fator pela
fórmula 85/95. O acordo vai possibilitar
também a aprovação do PL 1/07, que cria uma
política de recuperação e atualização do salário
mínimo até 2023.

Pelo acordo, o substitutivo poderá ser
votado no plenário da Câmara, mediante
aprovação de requerimento do deputado João
Dado (PDT/SP), que pediu urgência para
apreciação do projeto. O deputado Arnaldo
Faria de Sá apresentou requerimento para que
a proposição seja examinada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, antes de ser
votada no plenário.

Para o secretário-geral da CUT, Quintino
Severo, este foi um acordo histórico porque a
recuperação do salário mínimo é o centro do

Apresentado substitutivo ao projeto
que extingue Fator Previdenciário

debate. �É preciso preservar a atual política
de valorização do salário mínimo para
garantir, também, a permanente recuperação
do poder de compra dos que ganham acima
do salário mínimo�, afirma o sindicalista.

Pelo acordo, o reajuste dos benefícios para
quem ganha mais de um salário será feito pela
fórmula: inflação do período + aumento real
(PIB). Para 2010, a projeção é de um reajuste
de 9,3%. �Queremos garantir a
consolidação dessa política, e até hoje o
Congresso não votou a lei. A cada ano são
necessárias MPs. Queremos que as políticas
de governos se transformem em política de
Estado, em lei, para garantir até 2023�,
destaca Severo.

CONTRA O ACORDO � O acordo, no
entanto, não é unanimidade. A Confederação
Brasileira de Aposentados e Pensionistas
(COBAP) se retirou do debate, alegando que
a fórmula 95/85 é um novo Fator
Previdenciário. Além da COBAP, a União Geral
dos Trabalhadores (UGT) também se
posicionou contra.

O

JURÍDICO

BUA � A Apcef tem adotado todos os
procedimentos recursais perante a Justiça Estadual
para que ocorram os pagamentos das diferenças do
Benefício Único Antecipado (BUA) a todos os
participantes da Funcef desde que iniciou o processo
de saldamento do REG/REPLAN.

Durante dois anos aguardamos providências da
Funcef no sentido de que ocorressem os pagamentos
devidos, bem como  ocorresse uma prestação de
contas adequada acessível ao entendimento dos
interessados e interessadas. Ambos os fatos ainda
não ocorreram.

A Apcef propôs uma Ação Cautelar Inominada
com pedido de liminar visando a liberação de
pagamento para todos aqueles que a Funcef
entendia que estava devendo diferenças decorrentes
do saldamento, mesmo que estivessem integrando o
processo judicial. A liminar referida foi apreciada pela
Justiça e não foi acolhida, inclusive em instância recursal.
Desta forma, ainda não há a liberação de pagamento
para aqueles que integram o processo judicial.

Estão sendo encaminhadas para o Poder
Judiciário as desistências individuais daqueles que
desejam receber os valores apurados sem que o
processo se encerre, mas deve ser informado que o
juiz responsável ainda não homologou tais
desistências, bem como não determinou que a
Funcef realizasse qualquer pagamento cor-
respondente. A respeito destas desistências, deve ser

Apcef esclarece sobre ações judiciais
informado que são em número de 14 em um
universo de mais de 1.500 participantes. Além disso,
a Funcef não está aceitando as mesmas, tendo
exigido o encerramento do processo judicial da Apcef
condição prévia para o pagamento dos valores
devidos. Deve ser lembrado que uma Assembleia
Geral Extraordinária da Apcef realizada em julho
de 2009 não autorizou o encerramento do processo.

Um contador está trabalhando na conferência
dos valores pagos a título de BUA e de benefício
decorrente de saldamento para que todos tenham
tranqüilidade a respeito da correção em relação aos
valores pagos pela Funcef. O Juiz Cível responsável
pelo processo marcou audiência para tentar conciliação
entre a Apcef e Funcef para a data de 30.11.2009.

AÇÃO DA BITRIBUTAÇÃO � Muitos associados
e associadas integrantes do Seguro Jurídico têm
recebido carta de advogados ligados à Fenacef
informando a respeito de ganho ocorrido em ação
coletiva que versa sobre medida judicial que ficou
conhecida como da �bitributação�. Esclarecemos que
a Apcef já tem ação coletiva a respeito com ganho
de causa e aguardando definição de cálculos. Tal ação
proporcionará vantagem superior a que foi objeto
da correspondência, pois foi proposta em 2005,
quando o período para cobrar as diferenças era de
dez anos que, somados aos quase cinco anos de
andamento, possibilitarão recuperar até 15 anos de
valores indevidamente tributados. A ação noticiada

na correspondência enviada será individual e
somente recuperará os últimos cinco anos. Pedimos
para que todos os interessados confiram a listagem
da ação da Apcef em www.apcefrs.org.br/juridico,
em consulta à Apcef pelo fone (51) 3268.1910
ou, ainda, marcando consulta no Escritório de
Direito Social pelo fone (51) 3215.9000.

- o reajuste com ganho real de 2,5% para os aposentados
que ganham mais de um salário mínimo em 2010 e 2011;
- a criação de Mesa de Negociação que discuta a
recuperação dos benefícios previdenciários de 2012 em
diante;
- a extinção do Fator Previdenciário do cálculo da
aposentadoria quando a soma da idade com o tempo de
contribuição for 85 para mulher, 95 para homem, 80 para
professora e 90 para professor;
- o congelamento da tábua da expectativa de sobrevida
quando o segurado atinge o tempo mínimo exigido para a
aposentadoria por tempo de contribuição e decide
permanecer na ativa para chegar à soma 85/95. Esta medida
mantém inalterado o tempo de contribuição frente à
crescente melhoria da expectativa de sobrevida da
população brasileira;
- o corte de 30% das piores contribuições em vez dos 20%
atuais para cálculo do benefício; e
- a garantia do emprego nos 12 meses que antecedem a
aposentadoria.

O acordo prevê:

A ação foi proposta no ano de 2001 e
visava recuperar as perdas ocorridas em
decorrência do �congelamento� salarial
efetuado pela Caixa Econômica Federal, entre
os anos de 1996 e 2001. Com o
�congelamento� do salário dos ativos, toda
vez que aumentava o benefício pago pelo
INSS havia uma redução do benefício pago
pela Funcef, o que originou o termo Efeito
Gangorra.

O que é a ação do Efeito Gangorra?

Porto Alegre:  Novembro: dias 3, 4, 10 e 11;
Dezembro: dias 2, 8 e 9. Santo Ângelo: 17/11.
Passo Fundo: 18/11 Caxias: 24/11. Santa
Maria: 25/11. Pelotas: 1º/12.

Cronograma das reuniões para
coleta de documentos

*Reuniões nos Sindicatos dos Bancários das respectivas cidades.
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CULTURA

Eu Faço Cultura chega
ao RS com Zeca Baleiro

m novembro chega à capital gaúcha o maior projeto cultural do Brasil
financiado com recursos do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). O Eu
Faço Cultura é uma iniciativa da Federação Nacional das Associações de

Empregados da Caixa (Fenae) que, por meio do Movimento Cultural do Pessoal
da Caixa (MCPC), mobiliza, desde 2006, os empregados e aposentados da Caixa
Econômica Federal. Este ano, mais de 30 cidades estão recebendo as atividades,
como oficinas gratuitas de música
percussiva, produção musical e
grandes shows. Em Porto Alegre,
Zeca Baleiro se apresenta dia 22
de novembro, no Bourbon
Country.

HOMENAGEM � Em 2009
o projeto homenageia o Ano da
França no Brasil, e promove o
intercâmbio cultural entre os
dois países por meio da música.
Uma série de oficinas gratuitas ministradas por instrutores especializados e
apresentações de grupos brasileiros e franceses de música instrumental em
formato de shows ao público em geral acontecerão em cada cidade
participante. Acompanhe a programação completa pelo site da Apcef/RS.

OFICINAS DE MÚSICA: Nos dias 20 e 21/11, acontecem as oficinas de
percussão (ministrada por Leonardo Barbosa � Brasília) e Produção Musical
(ministrada pel DJ Raffa � Brasília), em Porto Alegre. Dia 22/11, dez integrantes
subirão ao palco no Teatro Bourbon Country. Inscrições gratuitas até o dia 19/
11 no site www.eufacocultura.com.br. Não é necessário ter instrumento musical.

E

Jantar-Baile Campeiro movimentou Galpão
O tradicional Jantar-

Baile Campeiro da Apcef/
RS movimentou o Galpão
Crioulo dia 26 de setembro
que, apesar da chuva,
estava movimentado. No
cardápio, pratos da
culinária gaúcha, e, na
animação da festa, a
presença de Marcos Padula
e o grupo Alma Nativa.

O Movimento Cultural do Pessoal da Caixa
(MCPC), lançado pela Fenae e pelas Apcefs, surgiu
para atuar como facilitador da possibilidade para
Pessoas Físicas deduzirem parte do Imposto de
Renda devido em contribuições culturais, por

intermédio da lei Rouanet. Basta visitar o site www.programapar.com.br/
mcpc e seguir os seis passos do sistema até efetivar a adesão. O valor da
doação será calculado com
base no último Imposto de
Renda devido. O Movimento
Cultural do Pessoal da Caixa
é o principal responsável pelas
oficinas e shows do projeto
�Eu Faço Cultura� que
acontecem em várias cidades
do Brasil. As adesões vão até
dezembro deste ano.

Agora é a hora de você incentivar a cultura

Show de Zeca Baleiro em Cascavel/SC, em maio

Foto: Fenae/A
rquivo Par

Foto:Fenae/A
rquivo Par

Oficina de percussão realizada em setembro

FENAE/APCEF

Foto: A
rquivo A

PC
EF/RS

Animação no embalo do Grupo Alma Nativa

O III Encontro de Corais da
Apcef/RS, realizado dia 26 de
setembro, na igreja Luterana da Cruz,
em Porto Alegre, reuniu grande
público. Além do Coral da Associação,
regido pelo maestro Luiz Carlos
Andrade, estavam presentes quatro
corais convidados: o do Clube de Mães
da Vila Assunção (regido por
Vicente Casanova de
Almeida), o Grupo Vocal
Mousiké (regido por Luis
Carlos Andrade, também
preparador vocal), o Coral de
Vozes da Fundação CEEE
(regido por Sérgio dos Santos
e com preparação vocal de

CANTO

III Encontro de Corais reuniu grande público
Odete Korn) e o Coral da Cruz Petrópolis
(regido por Abner Elpino Campos).

�Além dos coralistas, muitas pessoas
foram prestigiar o evento. A repercussão
dos outros corais foi muito positiva, e
estamos recebendo elogios do evento�,
afirmou a coordenadora do Coral da
Apcef/RS, Iracema Mendes.

Foto: A
pcef/RS

Corais se apresentaram na Igreja Luterana da Cruz

Eu sou um homem do momento. Quase um louco. Vivo sempre correndo
atrás dos meus compromissos. Cobro de mim mesmo e dos mais próximos
tudo sempre mais.

Cobro a atenção até de quem nem sei se existe. Que louco! Vivo
correndo atrás do ouro. Que ouro? Vivo querendo ter mais, muito mais. E
cada vez tenho menos. Corro como doido, mas não sei para onde estou
indo. Acho que quero desaparecer. Será que quero morrer? Não, mas minhas
atitudes estão me levando à morte. Credo! Não quero morrer. Quero mudar.
Penso, penso até cansar. Vou pra janela e fico como um bobo olhando para
lua, daí me deprime, é claro. As noites não passam porque o cansaço mental
é maior que o físico. Que saco. Fico torcendo para que aquela noite acabe.

Eu não quero o próximo dia igual a todos os outros. Quero me esconder
dele. Desta rotina que me consome e me impossibilita qualquer cuidado. De
respirar relaxado. Acho que minha alma está embotada, como diria um amigo
que é poeta. Acho que o que busco é a �essência do ser que acaba ficando
de lado� � palavras dele também. Acho que vou começar a gritar para que
me ouçam nesta noite maluca em que tirei para pensar no assunto (e que
houve muitas outras iguais), mas ninguém vai me ouvir. Vão pensar que
estou bêbado, que cheirei alguma coisa. Meus pensamentos me atormentam
tanto que parece que estou correndo cansado, e quanto mais corro mais me
sinto atropelado por esta pressão maluca. Eu quero parar. Ser recebido.
Encontrar. Ser acolhido. Abraçado. Acarinhado. Talvez encontrar comigo
mesmo. Mas que coisa mais difícil, parece que não há tempo para este tempo
que necessito para me sentir.

Bem que poderia ter um manual, tipo: quer encontrar-se, pergunte-me
como?

Quer encontrar a felicidade? Leia a página 36. Daí teria uma fórmula
mágica que emagreceria minha inteligência e engordaria a felicidade.

Um amigo me disse: A felicidade está sempre a um passo de você. É só
dar este passo. Que bobagem, não está não. Eu nunca a encontro, por mais
passos, saltos e voos que eu dê!

Será que me falta romantismo? Inspiração? Serenidade? Coragem para
me libertar destas amarras malucas onde eu mesmo me enleei?

Eu quero andar descalço na beira do mar. Ouvir o barulho das ondas.
Quero olhar o voo dos passarinhos. Encontrar-me com as pequenas coisas,
como o sorriso do meu filho. Jogar bola de papel com ele. Mesmo que seja
o rascunho dessa crônica.

Mas infelizmente esta receita ainda não existe, o que existe é minha
consciência de que algo precisa ser feito. Ou nada a ser feito. Nada mesmo.
Mas com urgência.

* O autor integra a oficina literária da Apcef/RS.



Passeio Sobre Rodas
e Dia do Saci no dia 31

Apcef/RS e a Fenae convidam todas as
famílias dos associados para participarem
da primeira edição do Passeio Sobre

Rodas. A concentração está marcada para as 8
horas, em frente à Colônia A da Apcef, e o início
do passeio está agendado para as 9 horas.

�A iniciativa do Passeio
Sobre Rodas partiu da ideia
de congregar os par-
ticipantes através da
saudável prática esportiva, além de promover a
consciência ecológica com  transportes não
poluentes�, destaca Gilmar Aguirre, diretor de
esportes. Segundo ele, o diferencial do evento
é a responsabilidade social e ambiental.
�Precisamos fazer a nossa parte, no
individual e no coletivo. Vamos fazer
um novo tempo para o planeta�,
explica.

Podem participar do passeio pessoas de
ambos os sexos, a partir dos 7 anos de idade.

As inscrições devem ser efetuadas até o dia
30 de outubro, e podem ser realizadas das 8h30
às 17 horas, na sede da Apcef, ou através do
endereço eletrônico esportes@apcefrs.org.br.

A
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Com a proximidade dos
Jogos da Inte-
gração, que ocor-
rerão nos dias 28
e 29 de no-
vembro, em Tra-
mandaí, as re-
gionais já estão se
mobilizando para incre-
mentar a participação dos as-
sociados. Na avaliação do diretor de esportes da Apcef,
Gilmar Aguirre, apesar do movimento paredista na Caixa
estar envolvendo grande parte dos bancários neste
momento, �os jogos deste ano superarão as expectativas�,
diz. Segundo ele, �atendendo a pedidos de associados que
participam das atividades esportivas, foram incluídas este
ano como modalidade experimental o Truco e o Futsal
Feminino�. O dirigente orienta os atletas do Interior que
eventualmente não tenham se mobilizado ainda, que
entrem em contato com o coordenador de sua Regional e
contribuam na elaboração do calendário esportivo.
�Lembramos que esporte é qualidade de vida, integração
e participação.�

A Diretoria de Esporte acredita que os Jogos de
Integração, assim como os da Fenae 2010, serão um
sucesso total, com a participação massiva dos atletas do
RS�, conclui Aguirre.

SELETIVAS

Preparação para os Jogos da
Integração em novembro

Os participantes ganharão uma camiseta e
concorrerão a uma bicicleta e outros brindes.
Confirme sua presença!

DIA DO SACI � Dentro da programação
especial do mês das Crianças, a Apcef/RS em
parceria com a Fenae, promove, dia 31, a

partir das 14 horas, a festa
do Dia do Saci, na sede A da
Apcef (Avenida Coronel
Marcos, 627, Bairro Ipa-

nema).
Entre as atividades, muitas brincadeiras,

recreação e apresentação com fantoches.
Também serão oferecidas oficinas como a de

varal de pintura.
O objetivo é valorizar e resgatar

a cultura popular através da
mitológica figura do Saci. Os pais
também poderão participar por meio

de atividades de integração. No mesmo dia
haverá a Feira de Artesanato. Interessados
em expor seus trabalhos devem entrar em
contato com o setor de eventos da Apcef
(3268.1611) ou através do e-mail
eventos@apcefrs.org.br.


