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Fenavenpro: 
60 anos e nova 
diretoria

1° De Outubro – Dia do 
Vendedor

A profissão de vendedor 
é tão importante e presente 
na vida das pessoas que aca-
ba não sendo valorizada como 
deveria ser. Mas, o que seria 
da sociedade, da economia, 
sem os vendedores? Todas as 
pessoas, pelo menos uma vez 
na vida, se tornam vendedo-
ras. O simples fato de concor-
rer a uma vaga de trabalho é 
vender a “mão de obra” que 
está sendo contratada. Mas, 
para quem realmente leva a 
profissão como forma de sus-
tento, é bom saber que existe 
uma regulamentação. A Lei é 
a número 3.207, de 18 de ju-
lho de 1957 (20 anos depois 
da primeira comemoração do 
Dia do Vendedor). Leia na pá-
gina 9.

Nossa Colônia de Férias recebeu, na pe-
núltima semana de outubro, representantes 
dos estados brasileiros para o termo de pos-
se da nova diretoria da nossa Federação. Na 
ocasião, o presidente reeleito Edson Ribeiro 
Pinto saudou os presentes e relembrou aos 
presentes as seis décadas de vida da Entida-
de. Ele disse que “mais do que o espírito da 
defesa dos trabalhadores, a Fenavenpro luta 
hoje por um sindicalismo moderno”. Veja 
matéria completa nas páginas 2, 3 e 4.

Brizola Neto reafirma com-
promissos

O Ministro do Trabalho e 
Emprego, Brizola Neto, reafir-
mou dia 22 de novembro em 
Brasília, o compromisso de de-
fesa da unicidade sindical, da 
contribuição sindical e da Con-
solidação das Leis do Trabalho 
(CLT) como marco legal de de-
fesa dos trabalhadores brasi-
leiros. O ministro se reuniu na 
sede da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores no Co-
mércio (CNTC), em Brasília, 
com o presidente Levi Fernan-
des Pinto e com os representan-
tes de 12 Confederações Nacio-
nais de Trabalhadores. Leia na 
página 9.

Nossa Colônia de Férias 
completa 30 anos

E a festa foi antecipada em 
alguns dias para que todos pu-
dessem aproveitar o feriadão 
de 7 de setembro. Ela cons-

tou de churrascada, apresenta-
ção de vídeo com retrospecti-
va das três décadas, bolos alu-
sivos à data, baile com a apre-
sentação de dupla, que animou 
os presentes. Página 12.

Muita brincadeira no  
Dia da Criança

Neste ano, nossa Colônia 
esteve lotada, por mais de 360 
pessoas, sendo 100 crianças 
para “aprontar”. Pais e filhos 
divertiram-se a valer, com gin-

canas e várias modalidades de 
brincadeiras. Nossos amigos 
da indústria ofertaram brindes 
para os pequenos, como doces 
e biscoitos, revistas de dese-
nho, lápis de cor, além de ou-
tros produtos. Página 11.

Novas folhas, novas flores, 
na infinita bênção  
do recomeço.
(Chico Xavier)

Feliz Natal!
Feliz Ano Novo!
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Discurso proferido pelo presidente da Fenavenpro na solenidade de posse da 
diretoria eleita para o quadriênio 2012-2016

Editorial

A abertura da 16ª gestão da 
Fenavenpro marca os 60 

anos de vida da nossa Federa-
ção. Para nós todos, que vive-
mos intensamente a nossa en-
tidade, a data de novembro de 
1952 não parece tão distante as-
sim... No entanto, tantas águas 
passaram sob a ponte e, delas, 
tantas foram turbulentas! 

As primeiras seis déca-
das de vida da Fenavenpro 
presenciaram acontecimen-
tos e mudanças absolutamen-
te marcantes da vida nacional.

Em 1952, o Brasil vinha 
de conquistar, finalmente, sua 
primeira das cinco Copas de 
Futebol que ostentamos hoje.

Em 1952, a televisão no 
Brasil tinha pouco mais de um 
ano de vida.

Em 1952, a capital do Bra-
sil ainda era a cidade do Rio de 
Janeiro.

A máquina de escrever do-
minava e ainda iam se passar 
30 e 40 anos antes de o compu-
tador e a internet aparecerem 
por aqui.

O Brasil ainda iria sofrer 
duas longas e duras décadas 
de ditadura militar.

Nove anos antes da fun-
dação da Fenavenpro, o pre-
sidente Getúlio Vargas havia 
plantado um grande marco em 
nossa história. Desde 1943, o 
Brasil dispunha de uma mo-
derna Lei Trabalhista, consa-
grando em seu art. 516 o prin-
cípio da unicidade sindical.

A memória desses fatos tor-
na muito distante esse novem-
bro de 1952 e o Brasil de hoje, 
muito diferente do Brasil de en-
tão... No entanto, seis décadas 
se passaram e a nossa legisla-
ção trabalhista continua pres-
tando os mesmos excelentes 
serviços na proteção dos direi-
tos do trabalhador, sem qual-
quer alteração substancial!

Seria assim se os Sindica-
tos brasileiros não dispuses-
sem da força que lhes confere a 
unicidade sindical?  Não po-
demos nos esquecer de que foi 
esta forma de sindicalismo que 
deu ao nosso povo as forças 
que ele precisava para lutar 
contra a ditadura militar, para 
empunhar a bandeira das Di-
retas Já, para exigir o impeach

ment de Fernando Collor.
Seria assim se os Sindica-

tos brasileiros não dispuses-
sem da força que lhes confere 
a unicidade sindical? Desde 
1948, com a redação da Con-
venção 87 na Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), 
existe uma forte luta para tirar 
do trabalhador o direito à uni-
cidade sindical.

A Convenção 87 tem ins-
piração nitidamente capita-
lista, empregando a gasta fór-
mula maquiavélica de dividir 
para conquistar. Assim fez Sta-
lin, assim fez Hitler, com péssi-
mos resultados.

Sindicatos divididos são 
Sindicatos sem força, e Sindi-
catos sem força são trabalha-
dores vencidos.

O Brasil passou por muitas 
mudanças, e essas mudanças 
não macularam a nossa legis-
lação trabalhista. Foi por aca-
so? A luta tem sido intensa e 
dela a Fenavenpro participa 
desde sua primeira gestão.

Foi numa tarde do dia 17 
de novembro de 1952 que 
dez dirigentes sindicalistas se 

reuniram no Rio de Janeiro 
para uma decisão importante: 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul e São 
Paulo estavam decidindo fun-
dar uma Federação para a cate-
goria dos vendedores e propa-
gandistas, representando mais 
de 65% do PIB nacional.

Odilon Furtado de Olivei-
ra Braga e Álvaro Lopes da Sil-
va pelo Rio de Janeiro; Ângelo 
Parmigiani e Armando Seabra 
por São Paulo; Felipe Marçal 
Weinmann e Wilson Schaerer 
pelo Rio Grande do Sul; Erna-
ni Miranda Lima e Wilson Co-
elho Leão por Minas Gerais; 
e Dante de Oliveira Buffone e 
Luiz Magno Victor pela Bahia. 
Saudosos pioneiros que nos le-
garam um espírito de intransi-
gente defesa dos direitos dos 
trabalhadores.

Mais do que o espírito da 
defesa dos trabalhadores, a 
Fenavenpro luta hoje por um 
sindicalismo moderno. Como 
disse o reputado jurista Ro-
berto Barretto Prado, “o mag
no problema do Direito do Tra
balho, nos dias que correm, não 

consiste na arregimentação dos 
operários para defender seus 
interesses contra os emprega
dores”, mas “no incentivo da 
solidariedade e cooperação en
tre empregados e empresários, 
com o objetivo de melhor asse
gurar o desenvolvimento das 
empresas”.

Essa é a linha de ação da 
Fenavenpro, que se identifi-
ca com os propósitos da Con-
federação Nacional dos Tra-
balhadores no Comércio 
(CNTC): as reivindicações tra-
balhistas não devem ser con-
quistadas nas ruas, mas, sim, 
nos gabinetes de trabalho reu-
nindo representantes de em-
pregados e representantes de 
empregadores em busca de so-
luções que atendam igualmen-
te aos interesses das partes – e 
que, afinal, contribuam para o 
crescimento saudável das or-
ganizações, e para a justa re-
muneração dos que são parcei-
ros-trabalhadores na conquis-
ta desse crescimento.

Neste ponto, devo saudar a 
CNTC, que julgou importante 
uma maior aproximação com 
a Fenavenpro – e o fez convi-
dando a nossa entidade, repre-
sentada pela minha pessoa, a 
assumir o cargo de diretor de 
Eventos e Treinamento.

Estamos inaugurando uma 
nova gestão da Fenavenpro, e 
eu saúdo os companheiros que 
se dispuseram a me acompa-
nhar nesta nova jornada de lu-
tas: Carlos Simoni Giacoboni, 
vice-presidente; Ayrton Rodri-
gues de Almeida, 1º secretário; 
Paulo Guardalupe de Siquei-
ra, 2º secretário; Luiz Fernan-
do Nunes, 1º tesoureiro; Regi-
naldo Allemand Damião, 2º te-
soureiro; Zelson Aragão da Sil-
va, diretor de Patrimônio; Rú-
bio Alves de Oliveira, diretor 
de Assuntos Sindicais e João 
Carlos Ferreira Rosendo, dire-
tor de Relações Públicas e So-

ciais; José Soares de Souza Fi-
lho, Álvaro Nascimento Filho 
e Núbia de Souza Costa Ale-
xandre, membros do Conselho 
Fiscal Efetivo; Silvio Luiz Nas-
sur Ferreira, Valdir Santana da 
Silva, Antonio de Oliveira, Na-
taniel Vaz Costa, Elias Rosa de 
Moraes, Edgelson Lemos de 
Souza, Rivaldo Cavalcanti Bel-
trão, Ricardo Bezerra dos San-
tos e Marcelo Fernandes Perei-
ra, Diretores Suplentes; José 
Raimundo Mariá Dias, Apare-
cido Pedroso de Moraes e João 
Manoel Gonçalves, Conselhei-
ros Fiscais Suplentes; José de 
Jesus Pinto Damasceno, que 
exerce comigo a delegação efe-
tiva junto à CNTC; e José Riba-
mar Almeida Pessoa e Marcos 
Antônio Sousa Pereira, suplen-
tes nessa delegação.

A esses companheiros, 
vendedores e propagandistas 
de enorme talento e invejá-
vel espírito público, dirijo-me 
agora: agradeço a cada um, de 
coração, pelo tempo e talen-
to que vocês estão se compro-
metendo a doar à nossa Fede-
ração.

A luta é dura e variada. 
Em nossa posição de interfa-
ce entre a classe trabalhadora 
e o tripé Executivo-Legislati-
vo-Judiciário, precisamos estar 
permanentemente ajudando, 
questionando, querelando, ne-
gociando com os órgãos do Go-
verno.  Essa luta requer respon-
sabilidade e muita dedicação.

Porque, como já disse o Bri-
gadeiro Eduardo Gomes em 
plena ditadura, “o preço da li
berdade é a eterna vigilância!”

As mazelas estão à mostra, 
não precisamos procurar. Pre-
cisamos é de AÇÃO! 

E em nome da nova dire-
toria, eu prometo: Vamos ter 
muita AÇÃO!

Obrigado.
Edson Ribeiro Pinto
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Fenavenpro empossa nova diretoria e celebra 60 anos da entidade

Federação

O salão de festas da Colô-
nia de Férias do Sindica-

to dos Empregados Vendedo-
res e Viajantes do Comércio 
no Estado de São Paulo, lo-
calizada em Praia Grande, li-
toral santista, recebeu cerca 
de 200 convidados que pres-

tigiaram a posse dos novos 
diretores da Fenavenpro e 
aproveitaram a ocasião para 
festejar o sexagésimo aniver-
sário da nossa Máter, come-
morado em 17 de novembro. 
O evento, que coincidiu com a 
117ª Reunião de Conselho de 

Representantes da Fenaven-
pro, contou com a presença 
de delegados representantes 
da entidade, autoridades de 
diversos segmentos da socie-
dade, diretores e funcionários 
do SindVend, além de fami-
liares e amigos.

Componentes da mesa: À 
esquerda, diretores da CNTC 
Lourival Figueiredo Melo 
(1º secretário) e Levi Fernan-
des Pinto (presidente); Ed-

son Ribeiro Pinto (presidente 
da Fenavenpro); Mario Cha-
ves (desembargador TRT 4ª 
Região / RS); Leonaldo Silva 
(ex-ministro do TST e consul-

tor jurídico da Fenavenpro) e 
Idelmar da Mota Lima (2º 
secretário CNTC).

O diretor da Fenavenpro, 
Luiz Fernando Nunes, que 
conduziu a cerimônia, deu 
boas-vindas aos convidados, 
e agradeceu a presença de to-
dos. No encerramento de sua 
participação fez uma analo-
gia do comando da Fenaven-
pro, tendo à frente Edson Ri-
beiro Pinto, com o acidente 
do navio “Costa Concórdia”, 
na Itália: “Não tenho dúvida 

que o acidente só aconteceu 
por imperícia e imprudência 
do comandante, e se agravou 
porque o mesmo abandonou a 
embarcação. Nós, da Federa
ção, não corremos este risco. 
Temos sobrevivido e superado 
a muitas intempéries porque 
nosso comandante Edson está 
sempre à frente de nossa nave 
a Fenavenpro. Obrigado pela 
atenção de todos!”

Em seu discurso de pos-
se o presidente reeleito da 
Fenavenpro, Edson Ribei-
ro Pinto, saudou os convida-
dos e componentes da mesa e 
frisou: “A abertura desta 16ª 
gestão da Fenavenpro mar
ca os 60 anos de vida da Fe-
deração. Para nós todos, que 
vivemos intensamente a nos
sa entidade, a data de 17 de 
novembro de 1952 demons
tra que a luta federativa exi
ge muito trabalho, compro
metimento, dedicação e, so
bretudo, fidelidade”. Para Ed-
son, no entanto, seis décadas 
se passaram e a nossa legis-
lação trabalhista continua 
prestando os mesmos exce-
lentes serviços na proteção 

dos direitos do trabalhador, 
sem qualquer alteração subs-
tancial. Mais do que o espí-
rito da defesa dos trabalha-
dores, segundo o líder sin-
dical a Fenavenpro luta hoje 
por um sindicalismo moder-
no que se identifica com os 
propósitos da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio. Finalizando, 
Edson desejou boa sorte aos 
companheiros que se dispu-
seram acompanhá-lo nesta 
nova jornada de lutas.

 (Nota da redação: Leia no 
Editorial [pág. 2] a íntegra do 
discurso de posse do presidente 
da Fenavenpro).

Levi Fernandes Pinto (pre-
sidente da CNTC): “Meu pre
zado amigo e presidente Edson 
Ribeiro Pinto, leal e competen
te diretor do Centro de Eventos 
e Treinamento da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio, cuja liderança e ex
periência representam um por
to seguro para a diretoria da 
CNTC. É um grande prazer es
tar aqui hoje, quando a direto
ria eleita renova seu compro
misso com a categoria ao rece
ber um novo mandato dos pro

fissionais que a integram. Esta 
solenidade se reveste também 
de um significado maior ao ce
lebrarmos os 60 anos da enti
dade com uma reflexão sobre 
o papel da Fenavenpro nos no
vos tempos, neste novo Brasil, 
ao mesmo tempo em que reve
renciamos a visão de futuro e 
o empenho de seus fundadores. 
Registro, aqui, o respeito a esse 
grupo pioneiro, em nome da di
retoria da CNTC”.
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Federação

Diretoria - Efetiva
Edson Ribeiro Pinto - 
Presidente (SP)
Carlos Simoni Giacoboni - 
Vice-Presidente (RS)
Ayrton Rodrigues de Almeida - 
1º Secretário (RJ)
Paulo Guardalupe de Siqueira - 
2º Secretário (GO)
Luiz Fernando Nunes - 1º 
Tesoureiro (RJ)
Reginaldo Allemand Damião - 
2º Tesoureiro (ES)

Zelson Aragão da Silva - 
Diretor de Patrimônio (SC)
Rubio Alves de Oliveira - 
Diretor de Assuntos  
Sindicais (MG)
João Carlos Ferreira Rosendo - 
Diretor de Relações Públicas e 
Sociais (AL)

Diretoria – Suplente
Silvio Luiz Nassur Ferreira (RS)
Valdir Santana da Silva (PB)

Antonio de Oliveira (RO)
Nataniel Vaz Costa (SE)
Elias Rosa de Moraes (MS)
Edgelson Lemos de Souza (MA)
Rivaldo Cavalcanti Beltrão (PB)
Ricardo Bezerra dos  
Santos (PE)
Marcelo Fernandes Pereira (PE)

Conselho Fiscal – Efetivo
José Soares de Souza Filho (RJ)
Álvaro Nascimento Filho (PA)

Núbia de Souza Costa 
Alexandre (PA)

Conselho Fiscal – Suplente
José Raimundo Mariá Dias (BA)
Aparecido Pedroso de  
Moraes (PR)
João Manoel Gonçalves (RS)

Delegados Rep. Junto 
à CNTC – Efetivo
Edson Ribeiro Pinto (SP)

José de Jesus Pinto  
Damasceno (CE)

Delegados Rep. Junto 
à CNTC – Suplentes
José Ribamar Almeida  
Pessoa (PI)
Marcos Antônio Sousa  
Pereira (BA)

Mario Chaves (advoga-
do e desembargador TRT-RS): 
“Para mim, constitui uma hon
ra poder, na condição de ami
go dos trabalhadores do setor 
de vendas, presidir esta soleni
dade que empossa uma das di
retorias mais importantes da 
sua organização sindical. Pa
rabenizo esta categoria mara
vilhosa que soube sutilmente 
se organizar, através do tem
po e se destacar brilhantemen
te na história, dentro do traba
lhismo brasileiro. Ao presiden
te da CNTC, representando se
guramente a maior Confedera
ção sulamericana de trabalha
dores e, como ele mesmo se refe
riu, a mais de 12 milhões de tra

balhadores, para a Fenaven-
pro, que hoje empossa seus no
vos dirigentes, a participação 
do doutor Levy, significa um 
respaldo e uma honra imensa, 
prestigiando e dando valor aos 
seus integrantes. E no caso pes
soal do Edson, à frente de todas 
as questões de forma organiza
da e brava, faz tudo com grande 
responsabilidade, alegria e hu
mildade, virtudes exponenciais 
para poder tão bem representar 
milhares de trabalhadores. En
cerro, agradecendo a presença 
de todos, e desejando que conti
nuemos  nesta solenidade mara
vilhosa, sempre evocando a pre
sença de Deus. Obrigado!”

Após lerem o Juramento, 
diretores efetivos e suplentes; 
membros do conselho fiscal - 
efetivos e suplentes; e delega-
dos representantes efetivos e 
suplentes junto à CNTC, cum-
prirão mandato durante o qua-
driênio 2012-2016.

Homenagem

A homenageada da festa foi 
a esposa do presidente da Fe-
navenpro, Izolda Ribeiro Pin-
to que, emocionada, agrade-
ceu à secretária da entidade, 
Elizabeth Mourão, o presente 

oferecido pela Federação: “Es
tou aqui simbolizando as mu
lheres presentes nesta solenida
de tão bonita e significativa, es
pecialmente as esposas dos di
retores empossados que pacien

tes acompanham a luta incan

sável de seus maridos pelas ca

tegorias que tão bem represen

tam. Muito obrigada pela ho

menagem”.

Reportagem e fotos: Tania Maria de Oliveira, jornalista e assessora de comunicação social da Fenavenpro.
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Aprovado desconto no IR ao INSS  
de dona de casa

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado apro-

vou projeto de lei que permite 
abater do IR (Imposto de Ren-
da) a contribuição que a pessoa 
física paga ao INSS para seus 
dependentes que não têm rendi-
mento, como as donas de casa.

Esse tipo de “desconto” po-
derá diminuir o valor do im-
posto devido pelo contribuin-
te ou aumentar a sua restitui-
ção. Para isso, o projeto pre-
cisa ser aprovado pela Câma-
ra dos Deputados, e pela presi-
dente Dilma Rousseff. Hoje, o 
contribuinte consegue deduzir 
um valor fixo por dependente 
no IR, que neste ano é de R$ 
164,56 por mês.

Caso esse contribuinte pa-
gue o INSS para a mulher ou 
para a mãe dona de casa, no 
entanto, ele não poderá abater 

essa contribuição na declara-
ção. Isso vale para todos os de-
pendentes que são segurados fa-
cultativos, incluindo também os 
desempregados e estudantes.

Segundo a Receita, o aba-
timento da contribuição no IR 
só é permitido quando o de-
pendente é obrigado a pagar o 
INSS, como os trabalhadores 
com carteira assinada e os au-
tônomos.

O projeto aprovado prevê 
que o contribuinte possa aba-
ter até 6% de seus rendimen-
tos. Quem ganha R$ 2.000, 
por exemplo, poderia deduzir 
até R$ 120 em contribuições 
do dependente.

Baixa renda – As donas de 
casa que não são de baixa renda 
podem contribuir com valores a 
partir de 11% do salário míni-
mo, o que dá R$ 68,42 por mês, 
hoje. Para as de baixa renda, 
a contribuição começa em R$ 
31,10. Esses valores só dão di-
reito à aposentadoria por idade.

Para ter a aposentadoria 
por tempo de contribuição, os 
pagamentos ao INSS vão de 
R$ 124,40 (20% do piso) a R$ 
783,24 (20% do teto).

A Receita diz irá estudar o 
projeto.

Você e a Previdência

Cartão para vaga de idoso vale 
em todo o país

Para ter direito a 
estacionar na vaga 
para idosos, maiores 
de 60 anos precisam 
requerer autorização

Segundo o Estatuto do Ido-
so, 5% das vagas de es-

tacionamento de qualquer 
cidade, sejam públicas ou pri-
vadas, devem ser regulamen-
tadas para atender aos mais 
velhos. Porém, para desfrutar 
deste direito, a pessoa inte-
ressada deve portar um docu-
mento de autorização, emiti-
do pela prefeitura, da mesma 
forma que ocorre com o passe 
livre para idosos nos ônibus.

Esse documento deve ser 
solicitado pelos maiores de 60 
anos à prefeitura do município 
onde eles residem, tendo vali-
dade em todo o país.

Em São Paulo, a autoriza-
ção é chamada de Cartão de 
Estacionamento para Idoso, 
emitido pelo DSV (Departa-
mento de Operação do Siste-
ma Viário).

Para solicitar o cartão, é 
preciso comparecer pessoal-
mente na sede do DSV com 
comprovante de endereço e 
documento de identidade.

Para evitar filas, também há 
a opção de fazer o requerimento 
de casa, via internet, mas muitos 
idosos consideram esse proces-
so complexo, por exigir intimida-
de com um computador. Por este 
motivo, muitas vezes acabam de-
pendendo da ajuda de amigos e 
parentes mais jovens.

Além disso, muita gen-
te não sabe que a autorização 
para estacionar em vaga de 
idoso sem levar multa vale em 
todo o país.

Consignado sem conta em banco  
para aposentado
Proposta foi feita em 
reunião de Conselho 
da Previdência com 
Confederação Brasileira 
dos Aposentados

O CNPS (Conselho Nacional 
da Previdência Social) es-

tuda a possibilidade de os apo-
sentados realizarem emprés-
timo consignado com o cartão 
de crédito sem a necessidade 
de ter uma conta corrente para 
realizar a operação. O conselho 

é composto por representantes 
dos aposentados, dos traba-
lhadores, dos empresários e 
do governo. As mudanças nas 
regras para o empréstimo con-
signado foram elaboradas por 
um grupo de trabalho indicado 
pelo CNPS.

A proposta foi feita dia 14 
de novembro pela Cobap (Con-
federação Brasileira de Apo-
sentados e Pensionistas), du-
rante reunião com os conse-
lheiros da Previdência. “A reu-

nião ocorreu bem. Agora te-
mos de aguardar a divulga-
ção. Assim, que não tem conta 
corrente vai poder fazer o em-
préstimo direto no caixa ele-
trônico”, explica Gilson Costa 
Matos, diretor de seguridade 
social da Cobap.

De acordo com o CNPS, 
ainda não há previsão para a 
implantação desse tipo de sis-
tema, pois ele depende de ne-
gociações com a Febraban (Fe-
deração Brasileira de Bancos). Comissão do Senado aprova 

mudança no valor de  
aposentadoria por invalidez

Os aposentados por inva-
lidez, inclusive os afasta-

dos por tempo de serviço, pela 
Previdência Social poderão ter 
aumento nos valores de seus 
benefícios. A Comissão de As-
suntos Sociais do Senado (CAS) 
aprovou, em caráter terminati-
vo, projeto de lei que estabelece 
que o benefício para esses apo-
sentados terá como base 110% 
do valor do salário de benefício 
somado a mais 2% por ano de 
contribuição do segurado.

O projeto original, de auto-
ria do senador Paulo Paim (PT-
-RS), previa que os benefícios 

pagos aos aposentados por in-
validez corresponderiam a 
100% do salário de benefício 
ou igual ao último salário (se 
este for maior).

O relator da proposta, se-
nador Paulo Bauer (PSDB-SC), 
destacou, entretanto, que o cál-
culo com base no último salário 
poderia acarretar “desrespeito” 
à Constituição. Ele ponderou 
que “o benefício poderia ficar 
vinculado ao salário do empre-
gado, e não aos valores de suas 
contribuições, ainda que res-
peitado o teto previdenciário.”

(Fonte: Agência Brasil)

INSS cobra multa referente a atraso  
de pagamento de contribuição 

Desde 17 de novembro, o 
Instituto Nacional do Se-

guro Social (INSS) cobrará 
dos contribuintes individuais, 
facultativos e empregadores 
domésticos multa diária de 
0,33% referente ao atraso do 
pagamento da contribuição 
da Previdência Social. Para os 
trabalhadores que ganham até 
um salário mínimo (R$ 622), a 
alíquota é 20%, o que equivale 
a R$ 124,40. Desse valor, 12% 
são pagos pelo empregador e 

8% pelo trabalhador. No caso 
dos contribuintes individuais 
que optaram pelo plano sim-
plificado de contribuição, a 
porcentagem recolhida é 11% 
sobre o salário mínimo, o que 
equivale a R$ 68,42.

Os trabalhadores que ga-
nham acima de um salário 
mínimo, a contribuição va-
ria entre 8%, para quem re-
cebe até R$ 1.174,86, e 11%, 
para os que ganham de R$ 
1.958,11 a R$ 3.916,20. Em 
todas as faixas de contribui-

ção, a alíquota do emprega-
dor é 12%.

O prazo para o recolhi-
mento das contribuições do 
empreendedor individual 
vai até o dia 20 deste mês, 
enquanto o prazo do recolhi-
mento das donas de casa de 
famílias de baixa renda ven-
ceu ontem (16). A alíquota de 
contribuição, nos dois casos, 
é 5% sobre o salário mínimo, 
equivalente a R$ 31,10.

(Fonte: Agência Brasil)

Atendimento 
previdenciário 
na nossa sede
Dra. Rosileine Adorno Path 

atende os associados nos se-

guintes dias e horários:

Segunda-feira – das 8h às 

11h30 e das 13h30 às 16h30;

Quarta-feira – das 8h às 11h30.

O agendamento deverá ser 

feito através do telefone (11) 

3116-3750 – falar com Juliane.

Obs.: Os atendimentos se-

rão feitos tão e somente com 

agendamento prévio.
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Nuclave dispõe de espaços para clientes empresariais

O Nuclave oferece às empre-
sas instalações modernas e 

completamente equipadas e cli-
matizadas para reuniões, treina-
mentos, seminários ou palestras.

Na sede, dispõe de um audi-
tório para 95 pessoas, um mi-
niauditório para 36 pessoas, sa-
las de dinâmica para 20 ou 16 
pessoas, serviço de coffee-break.

A utilização é feita por pe-
ríodo (das 8h às 17h30 ou das 
18h às 22 horas).

Seminários, reuniões de 
planejamento, revisões, treina-
mento etc. poderão ser desen-
volvidos com a necessária pri-
vacidade em nossa Colônia de 
Férias. Localizada na Vila Mi-
rim, em aprazível região da 
Praia Grande, numa área de 12 
mil metros quadrados. Se a em-
presa precisar da utilização de 
mais de um - ou de vários dias 
-, a Colônia dispõe de ampla e 
completa estrutura, e, além do 

mais, ela fica a aproximada-
mente 800 metros da praia.

A Colônia oferece:
•  Confortáveis acomodações 

para 4 e 8 hóspedes, num 
total de 120 apartamentos 
(que incluem suítes para 
ocasiões especiais como ca-
samentos e bodas);

•  Infraestrutura de hospeda-
gem de primeira linha, com 
moderno restaurante, salão 
de festas e salão social;

•  Alimentação controlada por 
nutricionista com especia-
lização no preparo de refei-
ções segundo a idade;

•  Quadras cobertas para jogos 
de salão (ginásio poliespor-
tivo) e pista de bocha com 
dimensões profissionais;

•  Piscina estrategicamente 
con cebida para permitir 
ocupação em tempo inte-
gral, o que possibilita inten-
sa programação esportiva;

•  Estacionamento próprio, ter-
raço em mezanino, parque 
aquático;

•  Dotada de poço artesiano 
e gerador próprio, a Colô-
nia tem plena autonomia de 
água e luz.

O SindVend coloca à dispo-
sição das empresas uma série 
de serviços que, de uma forma 
ou outra, poderão contribuir 
para o aprimoramento profis-
sional de suas equipes.

NUCLAVE 
Para toda e qualquer in-

formação sobre nosso De-
partamento, telefone para 
(11) 3116-3750 – ramais 147, 
148 e 149.

Atendimento em nossa 
sede: Rua Santo Amaro, 255 
– 3º andar – Bela Vista (Metrô 
Anhangabaú) – CEP 01315-
903 – São Paulo – SP.

Visite nossa homepage: www.sindvend.com.br
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Hepatite C Dr. Dráuzio Varella

A hepatite C é causada por 
um vírus transmitido prin-

cipalmente pelo sangue conta-
minado, mas a infecção também 
pode passar através das vias 
sexual e vertical (da mãe para 
filho). O portador do vírus da 
hepatite VHC pode desenvolver 
uma forma crônica da doença 
que leva a lesões no fígado (cir-
rose) e câncer hepático.

No Brasil, há cerca de 3 mi-
lhões de pessoas infectadas 
pelo vírus da hepatite C. Não 
há vacina contra a doença.

Sintomas - A hepatite C é 
assintomática na maioria dos 
casos, ou seja, o portador não 
sente nada após a infecção pelo 
vírus. Em algumas situações, 
pode ocorrer uma forma agu-
da da enfermidade que antece-
de a forma crônica. Nesses ca-

sos, o paciente pode apresen-
tar mal-estar, vômitos, náuse-
as, pele amarelada (icterícia), 
dores musculares. No entan-
to, a maioria dos portadores só 
percebe que está doente anos 
após a infecção, quando apre-
senta um caso grave de hepati-
te crônica com risco de cirrose 
e câncer no fígado.

Diagnóstico - O exame de 
escolha para diagnóstico da 
hepatire C é a pesquisa de an-
ticorpos contra o vírus da he-
patite C, o anti-VHC. Entre-
tanto, muitas vezes, a enfer-
midade é diagnosticada du-
rante exames de rotina ou du-
rante a investigação de outras 
doenças. Pessoas que recebe-
ram transfusões de sangue an-
tes de 1993 devem fazer o tes-
te anti-VHC porque, antes des-

sa data, o sangue das transfu-
sões não era testado nem se co-
nhecia o vírus.

Tratamento - O tratamento 
consiste na combinação de in-
terferon (substância antiviral 
produzida por nosso organismo 
e que combate o vírus da hepa-
tite C) injetável três vezes por 
semana associado a uma droga 
(ribaveriva) administrada por 
via oral por um tempo que varia 
entre seis meses e um ano. Esses 
medicamentos são distribuídos 
gratuitamente pelo SUS.

Quando não há cirrose ins-
talada, as chances de elimina-
ção total do vírus do organis-
mo variam entre 30% e 70%, 
dependendo do tipo de vírus, 
que pode pertencer a dois ge-
nótipos: 1 ou não-1.

No início do tratamento, 
os sintomas são semelhantes 
aos de uma gripe forte: dores 
no corpo, náuseas, febre. Per-
da de cabelo, depressão, vô-
mitos, emagrecimento são ou-
tros sintomas possíveis. Ascite 
(barriga d’água), cansaço ex-
tremo, confusão mental podem 
ser sintomas do estado avança-
do da doença. A cura é definida 
pela ausência de vírus no san-
gue seis meses depois do termi-
nado o tratamento. As chances 
variam entre 40% a 60%, de-
pendendo do tipo de vírus.

Recomendações
* Fique longe das bebidas 

alcoólicas, se é ou foi portador 
do VHC;

* Não utilize drogas inje-
táveis;

* Certifique-se de que todo 
o material utilizado para cole-
ta de sangue seja descartável;

* Verifique se agulhas ou 
qualquer outro objeto que en-
tre em contato com sangue é 
descartável ou está devida-
mente esterilizado;

* Leve seu próprio material 
quando for à manicure;

* Se quiser engravidar ou 
estiver grávida, faça o teste 
para saber se é portadora do 
vírus da hepatite C;

* Só faça sexo com preser-
vativo;

* Tome as vacinas contra as 
hepatites A e B, a vacina contra 
gripe todos os anos e a vacina 
contra pneumonia, se é porta-
dor do VHC.

A diferença que faz uma estação
Um homem tinha quatro fi-

lhos. Ele queria que seus filhos 
aprendessem a não julgar as 
coisas de modo apressado, por 
isso, mandou cada um em uma 
viagem para que observassem 
uma pereira que estava planta-
da em um local distante.

O primeiro filho foi até lá no 
Inverno, o segundo na Primave-
ra, o terceiro no Verão e o quar-
to e mais jovem, no Outono.

Quando todos retornaram, 
o homem reuniu seus filhos e 
pediu a cada um que descre-
vesse o que tinha observado.

O primeiro filho disse que a 
árvore era feia, torta e retorcida.

O segundo discordou, pois 
vira uma árvore recoberta de 
botões verdes e cheia de pro-
messas.

O terceiro filho disse que 
ambos estavam errados: a ár-
vore estava coberta de flo-
res, que tinham um cheiro tão 
doce e eram tão bonitas, que 
ele se arriscaria a dizer que 
eram a coisa mais graciosa que 
jamais tinha visto.

O último filho discordou de 
todos seus irmãos. A árvore que 
vira estava carregada e arquea-
da, cheia de frutas, vida e pro-
messas…

O homem então explicou a 
seus filhos que todos estavam 
certos, porque haviam visto 
apenas uma estação da vida da 
árvore…

E concluiu: não se pode jul-
gar uma árvore, ou uma pes-
soa, por apenas uma estação. 
A essência de quem eles são, 
e o prazer, a alegria e o amor 
que vêm de sua vida, podem 

apenas ser medidos ao final, 
quando o ciclo de todas as es-
tações estiver completo. Se de-
sistirmos quando for Inver-
no, perderemos a promessa 
da Primavera, a beleza do Ve-
rão e a expectativa do Outo-
no. Não permita que a dor de 
uma estação destrua a alegria 
de todas as outras. Não julgue 
a vida apenas por uma estação 
difícil. Persevere através dos 
caminhos difíceis e melhores 
tempos certamente virão, de 
uma hora para a outra.

(Autor desconhecido)

O Jardim
Um velho vivia sozinho em 

Minnesota. Ele queria cavar 
seu jardim, mas era um traba-
lho muito pesado. Seu único 
filho, que normalmente o aju-
dava, estava na prisão. O ve-
lho então escreveu a seguinte 
carta ao filho, reclamando de 
seu problema:

“Querido filho, estou triste 
porque, ao que parece, não vou 
poder plantar meu jardim este 
ano. Detesto não poder fazê-lo 
porque sua mãe sempre adora-
va a época do plantio depois do 
inverno. Mas eu estou velho de-
mais para cavar a terra. Se você 
estivesse aqui, eu não teria esse 
problema, mas sei que você não 
pode me ajudar com o jardim, 
pois está na prisão. Com amor, 
Papai”.

Pouco depois o pai recebeu 
o seguinte telegrama: “Pelo 
amor de Deus, papai, não es-
cave o jardim! Foi lá que eu es-
condi os corpos”.

Às quatro da manhã do dia 
seguinte, uma dúzia de agen-
tes do FBI e policiais aparece-

ram e cavaram o jardim intei-
ro, sem encontrar nenhum cor-
po. Confuso, o velho escreveu 
uma carta para o filho contan-
do o que acontecera. Esta foi a 
resposta:

“Pode plantar seu jardim ago-
ra, papai. Isso é o máximo que eu 
posso fazer no momento.”

Ter uma estratégia é funda-
mental para conseguir coisas 
que parecem impossíveis. Assim, 
é importante repensar nas pe-
quenas coisas que, muitas vezes, 
nós mesmos colocamos como 
obstáculos em nossas carreiras.

(Autor desconhecido)

Saúde
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Saúde!

Daniel Pinto  
(danipin@uol.com.br)

Daniel Pinto é médico, 
professor de Enologia da 

Universidade Anhembi 
Morumbi, expresidente  

da ABAV  
e autor do livro  

“Manual Didático do Vinho 
– Iniciação à Enologia”, 

pertencente ao catálogo da 
Editora Anhembi Morumbi.

Enologia

Jansz Premium Cuvée (Tasmânia) Daniel Pinto*

A Tasmânia é uma paradisí-
aca ilha situada ao sul da 

Austrália que concentra em 
cerca de 600 ha de vinhedos 
uma atividade tão primorosa 
na produção do vinho que per-
mite na sua mais perfeita acep-
ção a aplicação da frase “small 
is beautiful”. Com efeito, des-
ses poucos hectares nascem 
verdadeiras joias que mere-
cem com justiça os diferentes 
títulos já conquistados nas 
mais distintas provas a que fo-
ram submetidas nesse imenso 
mundo de avaliação do vinho.

Afora essa atividade, ela 
encanta quem a visita deslum-
brando com uma paisagem de 
rara beleza com a presença de 
exuberante natureza marcada 
por florestas exóticas, eleva-
ções, rios, praias de beleza in-
descritível, tudo isso associa-
do a atividades as mais diver-
sas quer no tocante à agrope-
cuária, setor hortifrutigranjei-
ro e cereal. Ao visitante mais 
atento é oferecida, por exem-
plo, a visita a uma criação de 
gado especial cruzamento da 
raça japonesa Kobe, pastando 
em áreas que praticamente al-
cançam a praia. Isso tudo sem 
contar a modernidade da capi-
tal Hobart onde se concentra 
uma formidável infraestrutu-
ra turística munida de confor-
táveis hotéis e restaurantes re-
gidos por consagrados chefs de 
cozinha.

As condições de solo calcá-
rio, por vezes rochoso e vulcâ-
nico e clima que se apresenta 
temperado com grande pendor 

para o frio, e grande influência 
marítima regem um ambiente 
de certa umidade que favorece 
o desenvolvimento lento das 
cepas premiando alta concen-
tração de ácidos. Essa condi-
ção torna o ambiente grande-
mente favorável à produção de 
vinhos espumantes, o que aca-
ba realmente acorrendo. Po-
de-se dizer que a ilha produz 
vinhos tintos e brancos com 
grande gama de uvas euro-
peias, notadamente francesas, 
mas com um brilho maior vol-
tado para as brancas na com-
panhia da tinta Pinot Noir que 
se beneficia dessas condições.

A área ligada à viticultura 
ocupa duas importantes regi-
ões, uma no norte (Northern 
Tasmania) e outra ao sul (Sou-
thern Tasmania) nas quais 
concentra sua principal ativi-
dade. A primeira conheceu a 
atividade moderna pelas mãos 
de Jean Mignet, proveniente 
do sul da França, que fundou 
em 1956 a vinícola La Proven-
ce, hoje conhecida por Provi-
dence. O sucesso e reconheci-
mento internacional da região, 
porém, deve-se a Andrew Pi-
rie, fundador da Pipers Brook 
Vineyard, sobretudo pelos es-
pumantes e vinhos secos a par-
tir da casta Riesling. Esse pro-
dutor descobriu na zona do rio 
Piper, de solo vermelho e are-
noso com suaves colinas, o lu-
gar ideal para a atividade.

A Southern Tasmania tem 
uma história antiga já que em 
1827 coube a Bartholomew 
Broughton a honra de produzir 

o primeiro vinho em caráter 
comercial. As condições climá-
ticas locais fizeram com que as 
autoridades do departamento 
de Agricultura tachassem a re-
gião como não adequada para 
a vitivinicultura. Felizmente a 
atividade floresceu e frutificou 
desmentindo ditas autorida-
des, inclusive com o desdobra-
mento em sub-regiões como: 
Derwent Valley, Huon Valley, 
Coal River Richmond e East 
Coast.

Jansz Premium Cuvée - 
Na mesma área já descrita do 
Pipers River com suas exce-
lentes características de cli-
ma e solo, se assenta a viníco-
la Jansz Wines no vinhedo co-
nhecido por Heemskerk que se 
dedica exclusivamente à pro-
dução de espumantes. Embo-
ra de história mais antiga, a vi-
nícola produz desde 1975 sob 
a consagrada chancela da em-
presa australiana Yalumba, vi-
toriosa em Barossa Valley, re-
gida pela família Hill Smith. O 
crescente prestígio pela quali-
dade desse espumante susci-
tou uma associação da empre-
sa com a famosa Louis Roede-
rer, da região de Champagne 
da França em 1986, que res-
tou abortada algum tempo de-
pois. Esse excepcional espu-
mante foi eleito por Robert Pa-
rker em 2005 como o melhor 
“Best Buy” do ano além de ter 
sido agraciado com o troféu de 
Best Value Sparkling Wine of 
de Year em 2002 no Internatio-
nal Wine Challenge. O famo-
so e reconhecido crítico aus-

traliano James Halliday ava-
liou o vinho com 94 pontos. A 
sua produção está sob a batuta 
da experiente enóloga Natalie 
Fryar desde janeiro de 2001, 
tendo trabalhado antes para a 
famosa Seppelt.

A formulação desse espu-
mante apresenta a composi-
ção tradicional de Champagne 
com a presença de: Chardon-
nay – Pinot Noir – Pinot Meu-
nier, nesta oportunidade nas 
concentrações de 51%, 47% 
e 2% respectivamente, tendo 
observado o processo de pro-
dução pelo método “champe-
noise” ou tradicional com a se-
gunda fermentação na garra-
fa. Permaneceu sobre as bor-
ras durante 28 meses antes de 
atravessar a “remuage” e sub-
sequente “degorgement” antes 
do acabamento final. Sua aná-
lise muito se aproxima de um 
bom champagne. Teor alcoóli-
co: 12%.

Análise visual - Coloração 
palha clara amarelada exibin-
do espessa camada de espu-
ma configurando o tradicio-
nal “colarinho” ou “mousse”, e 
abundante “perlage” constitu-
ída por bolhas minúsculas e de 
boa persistência.

Análise olfativa - Mui-
to boa intensidade com base 
frutada intensa e provocante 
de cítricos, morango e notas 
de frutas tropicais lembrando 

doce de manga. No decorrer 
da prova apresenta um delica-
do tostado e algo de levedura.

Análise gustativa - O ata-
que gustativo é nervoso e pro-
vocante com forte pressão do 
gás, centrado nas frutas des-
critas no olfativo além da mar-
cante presença do tostado em 
ambiente de refrescante aci-
dez envolvendo todo o palato. 
O final é longo deixando um 
rastro levemente adocicado de 
nozes em caramelo.
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1o de Outubro

Confederação

Dia do Vendedor

Muita gente diz que pro-
fissionais de vendas têm 

vida boa! Conta a lenda que, 
quando Deus liberou o conhe-
cimento sobre como trabalhar 
em vendas para os homens, 

determinou que aquele saber 
ficaria restrito a um grupo 
muito selecionado de sábios, 
pois vender seria uma arte!

Mas, neste pequeno gru-
po, onde todos se achavam 
semideuses, alguém traiu as 
determinações divinas… Aí 
aconteceu o pior! O profissio-
nal de vendas acabou viran-
do, por força do trabalho, o ser 
que não tem dia nem hora para 
descanso. E isso desde o tem-
po de antanho, do almocreve...

A profissão de vendedor é 
tão importante e presente na 
vida das pessoas que acaba não 
sendo valorizada como deve-
ria ser. Mas, o que seria da so-
ciedade, da economia, sem os 

vendedores? Todas as pessoas, 
pelo menos uma vez na vida, se 
tornam vendedoras. O simples 
fato de concorrer a uma vaga 
de trabalho é vender a “mão de 
obra” que está sendo contrata-
da. Mas, para quem realmente 
leva a profissão como forma de 
sustento, é bom saber que exis-
te uma regulamentação. A Lei é 
a número 3.207, de 18 de julho 
de 1957 (20 anos depois da pri-
meira comemoração do Dia do 
Vendedor).

O Dia do Vendedor tem 
uma história curiosa e diferen-
te. O vendedor pertence a uma 
das mais antigas profissões da 
humanidade. Segundo a Fe-
deração Nacional dos Empre-
gados Vendedores e Viajantes 

do Comércio, a Fenavenpro, 
muita gente, inclusive os pro-
fissionais da área de vendas, 
não sabe que a data passou a 
ser comemorada após um con-
gresso realizado na Argenti-
na. O 1º Congresso Pan-ame-
ricano de Viajantes, Agentes e 
Representantes do Comércio 
ocorreu entre os dias 25 de se-
tembro e 2 de outubro de 1937, 
e contou com a participação de 
representantes do Brasil, Ar-
gentina, Chile, México e Uru-
guai. Durante o evento, ficou 
decidido que a partir de então, 
todo dia 1° de outubro seria co-
memorado o Dia do Vendedor 
(no âmbito pan-americano).

Por isso, amigo e colega 
vendedor: seja persistente; te-

nha orgulho da sua profissão; 
conheça muito bem os produ-
tos e serviços que está ofere-
cendo; crie um banco de da-
dos para conhecer seu públi-
co alvo e manter contato com 
ele; demonstre sempre con-
fiança e disposição; identifique 
as necessidades do cliente; seja 
simpático e atencioso; conhe-
ça seus concorrentes; facilite a 
compra e,  principalmente, es-
teja satisfeito com seu traba-
lho, pois um profissional moti-
vado é a base para uma carrei-
ra de sucesso.

Parabéns pelo seu e pelo 
NOSSO DIA!

Edson Ribeiro Pinto 

Presidente

Brizola Neto reafirma compromisso com as confederações na CNTC

O Ministro do Trabalho e 
Emprego, Brizola Neto, 

reafirmou dia 22 de novembro 
em Brasília, o compromisso de 
defesa da unicidade sindical, 
da contribuição sindical e da 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) como marco legal 
de defesa dos trabalhadores 
brasileiros. O ministro se reu-
niu na sede da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio (CNTC), em Brasília, 
com o presidente Levi Fernan-
des Pinto e com os represen-
tantes de 12 Confederações 
Nacionais de Trabalhadores. O 
objetivo do encontro foi anali-
sar as reivindicações que cons-
tam no documento entregue 
pelos representantes traba-
lhistas ao Ministro em julho e 
discutido em agosto na CNTC, 
entre elas a Revitalização do 
MTE; a revisão das Portarias 
186 e 392; o fortalecimento do 
Sistema Confederativo; os efei-
tos Vinculação x Filiação; Qua-

lificação Profissional e Forma-
ção; a Participação do Sistema 
Confederativo laboral nos Con-
selhos; e a ausência do MTE no 
debate da PEC 369/2005.

Documento entregue a Bri-
zola Neto pelos presidentes 
das Confederações manifesta 
o interesse em participar dos 

debates e construção das alter-
nativas capazes de promover a 
atualização do Quadro de Ati-
vidades e Profissões, há déca-
das sem alteração. “A não atu-
alização do mencionado Qua-
dro” – diz o documento – “tem 
gerado imensos prejuízos à or-
ganização sindical dos traba-

lhadores com a ampliação in-
justificada, desproporcional e 
ilegal do número de entidades 
sindicais e, claro, com reflexos 
prejudiciais para o próprio Mi-
nistério do Trabalho.”

As Confederações reunidas 
com o ministro do Trabalho e 
Emprego pedem também a re-
estruturação do quadro de Au-
ditores Fiscais, que vem “so-
frendo um verdadeiro ‘sucate-
amento”, com visível redução 
na estrutura, o que implica re-
dução também nas tarefas des-
te Ministério, já não se falando 
que inexiste uma fiscalização 
eficiente por falta de Auditores 
Fiscais e de logística.”

Acompanhado do Secre-
tário Nacional de Relações do 
Trabalho, Manoel Messias, e 
pelo Assessor Especial Luiz Fer-
nando Emediato, Brizola Neto 
fez uma defesa emocionada do 
sistema contributivo sindical, 
relembrando as conquistas tra-
balhistas do governo Getúlio 

Vargas para a garantia dos tra-
balhadores brasileiros, do em-
penho do avô, Leonel Brizo-
la, na manutenção e ampliação 
desses direitos, e do ex-minis-
tro Darcy Ribeiro, para quem a 
contribuição era essencial para 
a segurança de todos os traba-
lhadores brasileiros.

O secretário Manoel Mes-
sias discutiu com os represen-
tantes das Confederações as 
alterações que serão feitas na 
Portaria 186 para dar maior 
segurança jurídica ao sistema 
sindical, dificultando a aber-
tura de sindicatos e federações 
sem representação compatível 
e estabelecendo normas mais 
rígidas para a concessão de no-
vos registros sindicais em pre-
juízo de categorias profissio-
nais estruturadas. O Secretá-
rio admitiu que é necessário 
criar exigências maiores para 
se evitar entidades criadas 
fraudulentamente.

(Fonte: CNTC Informativo)

O SindVend mantém seus associados bem informados sobre os acontecimentos relacionados ao movimento da 
categoria. Através de uma Assessoria Jurídica, o SindVend oferece toda a assistência a seus associados, nas questões 
trabalhistas, individuais e coletivas. Sindicalizar-se é mais do que participar da sua entidade representativa de classe.  

É exercer plenamente a sua cidadania. É participar de ações que valorizam a sua profissão  
e o seu trabalho. Associe-se ao SindVend. Informações: (11) 3116-3750.
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Língua Portuguesa

Opinião

Um texto corretamente escrito transmite com mais exatidão aqui
lo que você quer dizer. Evita malentendidos, evita perda de tem

po e, muitas vezes, evita sérios prejuízos. Cuide bem do que escreve

1. ... célebres, porém pouco tocadas...
Leio na imprensa digital: “O cravista e fortepianista Andreas Staier interpreta as 
célebres, porém pouco tocadas, Variações Diabelli”.

Como pode ser célebre se é pouco tocada? Vejamos como o dicionário Aulete 
define célebre: Conhecido ou comentado por muitos; que tem grande fama. E como 
define fama:  Condição do que é conhecido por muita gente.

É, de fato não dá, “seu” redator... Ou é célebre, ou é pouco tocada.

2. Ano passado não deu para comprar muito. Os preços estavam muito 
caros.

Aqui está um erro bastante comum. O preço de um produto não custa nada, o 
que custa é o produto. Um produto pode ser caro ou barato, mas o preço desse 
produto será alto ou baixo (ou razoável, ou insignificante, ou qualquer outra 
palavra que dê a ideia do tamanho relativo do preço).

Então, corrigindo: Os preços estavam muito altos.

3. O acidente provocou uma vítima fatal e dois feridos leves.
Existe erro na frase acima? Talvez pareça que não, mas existe, sim. Aliás, são dois 
erros, da mesma qualidade.

Explico: fatal quer dizer “que mata”. No caso, fatal foi aquilo que motivou o 
acidente (um carro, um desabamento, seja o que for).  Devemos dizer, aqui: O 
acidente fatal provocou uma vítima etc. 

É claro que a vítima de um acidente nem sempre morre, mas neste caso não é 
preciso dizer que “a vítima não resistiu aos ferimentos” porque sabemos que ela 
morreu devido ao acidente, que foi fatal.

A segunda incorreção está nos “feridos leves”.  Um ferido leve, naturalmente, é 
um ferido que pesa pouco.  Mas, neste comunicado provavelmente o que se quer 

dizer é que os dois feridos sofreram ferimentos leves, ou de pouca importância 
ou gravidade.

Corrigida, a frase toda fica assim: O acidente fatal provocou uma vítima e 
ferimentos leves em duas pessoas. 

4. Fica tudo acabado entre eu e você para mim poder viver em paz.
Se é assim, lamentamos o fim do romance... Mas se é para terminar direitinho, 
ele (ou ela) deveria ter dito Fica tudo acabado entre mim e você.  E, depois, 
deveria ter continuado dizendo para eu poder viver em paz.

Quer dizer: na primeira frase não é “eu”, é “mim” e na segunda frase não é “mim” 
é “eu”... Não vale a pena procurar a regra gramatical que determina isso, vai 
complicar mais ainda. 

Vale apenas lembrar: depois de “entre” usa-se mim (ou ti: entre mim e ela, 
entre ti e ela), e depois de “para” usa-se eu.

5. O pivete não foi preso porque é de menor
Essa expressão “de menor” é tão ridiculamente errada que muita gente a usa em 
tom de gracejo, mesmo sabendo que não é correta. Isso acontece também na 
mídia policial, e, com a repetição, o “gracejo” acaba sendo tomado como coisa 
séria.

“De menor” não é certo, e não pode ser usado. O erro se origina na expressão 
completa “de menor idade”. Dizendo assim, tudo bem: o pivete não foi preso 
porque é de menor idade.  Agora, a forma simples, fácil e correta é apenas o 
pivete não foi preso porque é menor. 

E menor quer dizer que, até certa idade, definida em lei, a pessoa não pode ser 
legalmente responsabilizada pelo que faz.

No próximo número tem mais.

Milton Claro é publicitário, escritor e criador do site www.santamissa.com.br.  

Email: milton.claro@kreanto.com.br

Escrever bem não é luxo Milton Claro*

Devemos, não negamos... Vilson Antonio Romero*

As nações mais ricas do pla-
neta estão atoladas em dí-

vidas. Os EUA deviam 106,6% 
do seu Produto Interno Bruto 
(PIB) de mais de US$ 15 tri-
lhões no final de 2011. Desde 
2005, o crescimento deste pas-
sivo assumiu proporções ex-
pressivas. Na época, a dívida 
pública bruta norte-americana 
não passava de 67% do seu PIB.

Já maior dívida pública do 
mundo industrializado com re-
lação ao PIB vem da Ásia. No Ja-
pão, de um PIB quase atingindo 
os US$ 6 trilhões, em junho foi al-
cançado novo patamar. A nação 
japonesa devia 976,2 trilhões de 
ienes (US$ 12,3 trilhões).

A agência Fitch Ratings - de 
classificação de riscos – estima 
que o endividamento da ter-
ceira maior economia do mun-

do chegará a 239% do seu PIB 
no final de 2012.

Entre as tops do ranking, 
parece que a tranquilidade 
está no gigante chinês, cuja 
dívida total gira em torno de 
18% do total de riquezas pro-
duzidas na segunda maior eco-
nomia do planeta.

Na União Europeia, a dívi-
da pública bruta dos 27 países-
-membros passou de 63% do 
PIB dos mesmos em 2005 para 
84,5% dos PIB no ano passado.

Desde 2005, o grupo eco-
nômico denominado Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul), apesar das tur-
bulências internacionais, con-
seguiu manter seu endivida-
mento sob controle.

Mesmo assim, a dívida to-
tal brasileira que, em 2002, 
era de R$ 851 bilhões, deve fe-

char 2012 em cerca de R$ 2,05 
trilhões.

Isto significa dizer que cada 
brasileirinho que nascer, no li-
miar do próximo ano, já chega 
ao mundo devendo mais de R$ 
10,5 mil, na sua cota da dívida 
pública nacional.

Isto também depende em 
que estado o brasileiro nas-
ce. A dívida total dos 25 esta-
dos brasileiros que negocia-
ram com a União no final dos 
anos 90 soma R$ 420 bilhões, 
com tendência crescente. Mi-
neiros e paulistas devem bem 
mais que as demais Unidades 
da Federação. Há inclusive um 
movimento forte pela renego-
ciação destes passivos e redis-
cussão do pacto federativo.

Afora o rateio da dívida pú-
blica nacional, há outro fantas-
ma no ar: o da dívida privada. 

Cerca de 35 milhões de pessoas 
tiveram acesso ao crédito pela 
primeira vez nos últimos cinco 
anos. E quase um terço dos bra-
sileiros já tem algum emprésti-
mo de pelo menos R$ 1 mil em 
bancos, financeiras ou no car-
tão de crédito. O total dos “pa-
pagaios” já supera o montante 
de R$ 1 trilhão.

A maioria (31,2 milhões de 
brasileiros) deve pelo menos 
R$ 5 mil. As principais contas, 
pela ordem, são cartão de cré-
dito (72,6%), financiamento de 
carro (23,4%), carnês (14,5%), 
financiamento de casa (10,7%) 
e crédito pessoal (9,8%). Tudo 
isto também como resultante 
do incentivo oficial ao endivida-
mento, como impulsionador do 
consumo, e por consequência, 
dos níveis de produção de bens 
e serviços. Tudo para escapar da 

“marola” de problemas no mer-
cado internacional que agora já 
virou crise preocupante.

Porém, analistas de merca-
do alertam para a inadimplência 
que permanece próxima a 8%. 

No estado de São Pau-
lo, 51,5% das famílias possu-
íam algum tipo de dívida em 
setembro, sendo que 12,8% 
do total estão inadimplentes. 
Pode ser pouco, mas a insol-
vência pode aumentar. E a “bo-
lha” pode explodir.

Não é hora de tranquilida-
de, pois continentes, países, ci-
dadãos, devemos todos. Não 
negamos, mas...

(*) Jornalista, auditor fiscal da 
RFB, diretor de Direitos Sociais e Im

prensa Livre da Associação Rio
grandense de Imprensa, da Fun

dação Anfip de Estudos da Seguri
dade Social e presidente do Sindi
fisco Nacional em Porto Alegre. E

mail:vilsonromero@yahoo.com.br
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No Dia da Criança, muita festa e brincadeiras
Os pequenos (e os 
grandes também) se 
divertiram muito

O festejo da data teve início 
na década de 1920, quan-

do o deputado federal Galdino 
do Valle Filho teve a ideia de 
“criar” o dia das crianças. Os 
deputados aprovaram e o dia 
12 de outubro foi oficializado 
como Dia da Criança pelo 
presidente Arthur Bernardes, 
por meio do decreto nº 4867, 
de 5 de novembro de 1924.

Mas somente em 1960, 
quando a Fábrica de Brinque-
dos Estrela fez uma promoção 
conjunta com a Johnson & Jo-
hnson para lançar a “Sema-
na do Bebê Robusto”, é que a 
data passou a ser comemora-
da. Logo depois, outras empre-
sas decidiram criar a Semana 
da Criança, para aumentar as 
vendas. No ano seguinte, os fa-
bricantes de brinquedos deci-
diram escolher um único dia 
para a promoção e fizeram res-

surgir o antigo decreto. A par-
tir daí, o dia 12 de outubro se 
tornou uma data importante 
para o setor de brinquedos e 
mais importante ainda para os 
pequenos que esperam o ano 
todo pela festa.

Neste ano, nossa Colônia 
esteve lotada, por mais de 360 
pessoas, sendo 100 crianças 
para “aprontar”. Pais e filhos 
divertiram-se a valer, com gin-
canas e várias modalidades de 
brincadeiras. Nossos amigos 

da indústria ofertaram brin-
des para os pequenos, como 
doces e biscoitos, revistas de 
desenho, lápis de cor, além de 
outros. Nessas ofertas estão 
inclusos: doces Fini, biscoitos 
Adria, achocolatado Mococa e 
a Panco com salgadinhos.

Os diretores sociais, por 
sua vez, alugaram e monta-
ram cama elástica, escorre-
gador com desenho de cas-
telo, carrinho de pipoca e al-
godão doce. A festa também 

contou com bolos (confeccio-
nados na Colônia), além da 
Hora da Culinária e da Ses-
são Maquiagem.

Próximos eventos na Co-
lônia de Férias - Nosso De-
partamento Social divulga as 
seguintes comemorações, por 
enquanto: Renovação – Ré-
veillon, com apresentação do 
Duo Sob Medida, para o bai-
le da virada, e Alegria Carna-
valesca, em fevereiro, na festa 
de Momo.

Você gosta de jogos?
Se gosta, encontrou seu 
espaço para treinos

Nossos diretores de Es-
portes, Renato Barbosa 

Neto, Décio de Lima e Romeu 
de Souza Franco Filho, convi-
dam os associados e associa-
dos para treinos nas seguintes 
modalidades: xadrez, dama, 

dominó, pebolim, sinuca, pin-
gue-pongue, bocha, basquete, 
futsal, vôlei.

Os treinos ocorrerão na 
nossa quadra de esportes e em 
nosso salão de jogos, na Colô-
nia de Férias.

As inscrições poderão ser 
feitas tanto na recepção da 
praia, quanto em nossa sede.

Colônia de Férias

Esportes
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Colônia de Férias

Nosso refúgio tranquilo completa 30 anos
Como a quase totalidade 
das congêneres, nossa 
Colônia também 
surgiu no século 20

Foi no princípio do século 
passado que surgiram as 

primeiras Colônias de Férias 
no Brasil. Inicialmente, elas ti-
nham por objetivo a recreação 
utilizada como instrumento de 
administração e se destinavam 
a estabelecer a recuperação da 
capacidade de produção dos 

trabalhadores após um exaus-
tivo período de lutas diárias.

As colônias de férias foram, 
também, utilizadas como me-
canismo para ocupar as crian-
ças nos períodos das férias es-
colares objetivando ampliar, 
pela educação, as possibilida-
des de socialização, do senso de 
cooperação e liderança. Houve 
tempo que o governo estimulou 
a adoção de colônias de férias 
tendo em vista a possibilidade 

de, através delas, desenvolve-
rem noções de patriotismo, vi-
sando a perseguição dos princí-
pios de ordem e progresso.

No nosso caso, tudo se jun-
tou, com o trabalho árduo da 
diretoria e associados, que 
nossa Colônia de Férias foi 
inaugurada em 18 de setem-
bro de 1982, em Praia Grande, 
litoral paulista. Nessa ocasião, 
ela oferecia ao seu público diá-
rias que constavam de dormi-

tórios e café da manhã. Com 
a nova diretoria, empossada 
em 1986, Edson Ribeiro Pinto, 
então presidente, quis ofere-
cer mais e mais aos associados 
da classe. Com enorme esfor-
ço e dedicação, foi conseguida 
a ampliação do terreno e, daí 
pra frente, todos nós conhece-
mos o restante da história que, 
hoje, cada um ajuda a escrever.

A comemoração dos 30 
anos foi antecipada em alguns 

dias para que todos pudessem 
aproveitar o feriado de 7 de se-
tembro. E a festa constou de 
churrascada, apresentação de 
vídeo com retrospectiva das 
três décadas, bolos alusivos à 
data, baile com a apresentação 
de João Maria & Cia. Os direto-
res ofereceram aos casais uma 
lembrancinha da data, que 
constou de bolsa com sabone-
tes e toalhinha de mão. Veja a 
festa através das fotos.


