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O futuro pertence àqueles que acreditam
na beleza de seus sonhos.
(Elleanor Roosevelt)
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Colônia de Férias
Neste último quadrimestre do ano
nossa casa praiana esteve lotada, com a
promoção de uma série de eventos, que
tiveram a supervisão dos diretores sociais. Assim, adultos e crianças puderam
se divertir a valer. Os pequenos, em comemoração às crianças, até foram para a
cozinha “trabalhar”. Páginas 15 e 16

Governo e oposição
se esmeraram em promessas durante a campanha eleitoral. Não se
cuidava de apresentar
projetos factíveis dentro de uma análise realista das condições orçamentárias.
Cuidava-se de prometer tudo que sensibilizasse a grande massa eleitora, em
manobras eleiçoeiras habilmente preparadas. Nem por outra razão, toda a comunicação de cada candidato foi orquestrada por exímios publicitários que montaram, cada um, a venda de seu “produto”, o candidato, com o mesmo rigor com
que anunciam refrigerantes, desodorantes e cervejas. Pág. 2

Nunca se roubou tão pouco
Não sendo petista, e sim tucano, sinto-me à vontade para constatar que essa
onda de prisões de executivos é um passo histórico para este país. Nossa empresa deixou de vender equipamentos para
a Petrobras nos anos 70. Era impossível
vender diretamente sem propina. Tentamos de novo nos anos 80,
90 e até recentemente.
Em 40 anos de persistentes tentativas, nada
feito. Não há no mundo dos negócios
quem não saiba disso. Nem qualquer
um dos 86 mil honrados funcionários
que nada ganham
com a bandalheira
da cúpula. Pág. 3
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Teremos o novo Brasil prometido ou vai continuar tudo como
dantes no quartel de Abrantes?

G

overno e oposição se esmeraram
em promessas durante a campanha
eleitoral. Não se cuidava de apresentar
projetos factíveis dentro de uma análise realista das condições orçamentárias.
Cuidava-se de prometer tudo que sensibilizasse a grande massa eleitora, em
manobras eleiçoeiras habilmente preparadas. Nem por outra razão, toda a comunicação de cada candidato foi orquestrada por exímios publicitários que montaram, cada um, a venda de seu “produto”, o candidato, com o mesmo rigor com
que anunciam refrigerantes, desodorantes e cervejas.
O eleitor quer moradia, saúde, educação, segurança, emprego, honestidade e
respeito com o dinheiro público? Pois foi
isso que eles ofereceram a mancheias.
Findo o processo de conquista do
voto a qualquer preço, caímos todos na
brutal realidade. O déficit comercial aumentou de novo, acumulando já 1,8 bilhão de dólares no ano. A indústria está
amortecida por problemas internos e externos, a agricultura está cambaleante diante de problemas climáticos, os índices de performance anual começam
a aparecer e mostram que o combate à
pobreza perdeu força apesar de o governo haver investido 25 bilhões no programa bolsa família.

Quando crescemos, é no índice de
criminalidade e alcançamos a inglória posição de oitavo país onde mais se
mata no mundo todo. Quando crescemos, é no número dos brasileiros miseráveis que não têm recursos para evitar
a desnutrição. Onde foi parar o projeto
Fome Zero?!
O candidato da oposição, senador
Aécio Neves, e a candidata do governo,
Dilma Rousseff, não são jejunos na prática política. Ambos sabiam muito bem o
que os esperava depois de 26 de outubro, e o povo tem sede de justiça.
Do governo, o povo quer as casas
prometidas e que não foram construídas.
O povo quer punição para a corrupção, que vem grassando há vários mandatos e que dispara para paraísos fiscais o suado dinheirinho dos impostos
que deveria ser aplicado aqui em saúde
e educação.
O povo quer as longamente prometidas reformas tributária e administrativa,
que venham fortalecer as empresas produtivas e transferir para a renda a pesada
carga de impostos que onera o trabalho.
O povo quer educação de base, presidente Dilma! O povo não quer mais passar por decreto, o povo quer aprender a

ser o cidadão de voto consciente pensado na Constituição.
O povo quer segurança, o povo quer
poder ter as filhas voltando em segurança das escolas, quer poder deixar
as crianças brincarem nos jardins em
segurança.
É muito, presidente Dilma? Foram
promessas ouvidas durante a campanha eleitoral.
O senador Aécio Neves não conquistou o Palácio do Planalto, mas recebeu o
voto de quase metade dos eleitores – e
é responsável pelas promessas que fez!
Dele, o povo também espera que
cumpra do Senado uma oposição produtiva, que lute pelas ideias que apresentou e que encantaram metade do
país, que fiscalize o cumprimento de todas as propostas feitas tanto pelo governo como pela oposição.
O trabalhador está cansado, presidente Dilma, senadores e juízes!
O trabalhador não quer muito – quer
apenas ser respeitado e ter condições de
dar a seus filhos uma formação de qualidade, que permita a eles, um dia, erguer
o Brasil à posição a que temos direito no
concerto das nações.
Edson Ribeiro Pinto
Presidente

Edson Ribeiro Pinto é membro titulartitular, no Conselho Representante
Nacional do Sesc

A

través da Resolução n° 1.154/2008,
que estabelece procedimentos e documentos necessários à posse e ao mandato dos integrantes dos Conselhos Nacional, Fiscal e Regionais do Sesc – Serviço Social do Comércio, nosso presidente
do SindVend, Edson Ribeiro Pinto, tomou
posse como titular, no Conselheiro Representante da NCST. A cerimônia foi realizada no dia 24 de outubro de 2014.
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Nunca se roubou tão pouco
que nada ganham com a bandalheira da
cúpula.
Os porcentuais caíram, foi só isso que
mudou. Até em Paris sabia-se dos “cochons des dix pour cent”, os porquinhos
que cobravam 10% por fora sobre a totalidade de importação de barris de petróleo em décadas passadas.

Não sendo petista, e sim tucano,
com ficha orgulhosamente assinada
por Franco Montoro, Mário Covas,
José Serra e FHC, sinto-me à
vontade para constatar que essa
onda de prisões de executivos é um
passo histórico para este país
Ricardo Semler*

Não sendo petista, e sim tucano, sinto-me à vontade para constatar que essa
onda de prisões de executivos é um passo histórico para este país.
Nossa empresa deixou de vender
equipamentos para a Petrobras nos anos
70. Era impossível vender diretamente
sem propina. Tentamos de novo nos anos
80, 90 e até recentemente. Em 40 anos
de persistentes tentativas, nada feito.
Não há no mundo dos negócios quem
não saiba disso. Nem qualquer um dos 86
mil honrados funcionários

Agora tem gente fazendo passeata
pela volta dos militares ao poder e uma
elite escandalizada com os desvios na
Petrobras. Santa hipocrisia. Onde estavam os envergonhados do país nas décadas em que houve evasão de R$ 1 trilhão – cem vezes mais do que o caso Petrobras – pelos empresários?
Virou moda fugir disso tudo para
Miami, mas é justamente a turma de Miami que compra lá com dinheiro sonegado daqui. Que fingimento é esse?
Vejo as pessoas vociferarem contra
os nordestinos que garantiram a vitória
da presidente Dilma Rousseff. Garantir
renda para quem sempre foi preterido no
desenvolvimento deveria ser motivo de
princípio e de orgulho para um bom brasileiro. Tanto faz o partido.
Não sendo petista, e sim tucano,
com ficha orgulhosamente assinada por
Franco Montoro, Mário Covas, José Serra
e FHC, sinto-me à vontade para constatar que essa onda de prisões de executivos é um passo histórico para este país.
É ingênuo quem acha que poderia
ter acontecido com qualquer presidente.
Com bandalheiras vastamente maiores,
nunca a Polícia Federal teria tido autonomia para prender corruptos cujos tentáculos levam ao próprio governo.
Votei pelo fim de um longo ciclo do
PT, porque Dilma e o partido dela enfiaram os pés pelas mãos em
termos de postura,
aceite do sistema
corrupto e políticas econômicas.
Mas Dilma agora lidera a todos nós,
e preside o país num
momento de muito
orgulho e esperança.
Deixemos de ser hipócritas e reconheçamos
que estamos a andar
à frente, e velozmente,
neste quesito.

A coisa não para na Petrobras. Há dezenas de outras estatais com esqueletos parecidos no armário. É raro ganhar
uma concessão ou construir uma estrada sem os tentáculos sórdidos das empresas bandidas.
O que muitos não sabem é que é
igualmente difícil vender para muitas
montadoras e incontáveis multinacionais sem antes dar propina para o diretor de compras.
É lógico que a defesa desses executivos presos vão entrar novamente com
habeas corpus, vários deles serão soltos,
mas o susto e o passo à frente está dado.
Daqui não se volta atrás como país.
A turma global que monitora a corrupção estima que 0,8% do PIB brasileiro é roubado. Esse número já foi de
3,1%, e estimam ter sido na casa de 5%
há poucas décadas. O roubo está caindo, mas como a represa da Cantareira,
em São Paulo, está a desnudar o volume barrento.
Boa parte sempre foi gasta com os
partidos que se alugam por dinheiro vivo,
e votos que são comprados no Congresso há décadas. E são os grandes partidos que os brasileiros reconduzem desde sempre.
Cada um de nós tem um dedão na
lama. Afinal, quem de nós não aceitou
um pagamento sem recibo para médico, deu uma cervejinha para um guarda
ou passou escritura de casa por um valor menor?
Deixemos de cinismo. O antídoto
contra esse veneno sistêmico é homeopático. Deixemos instalar o processo de
cura, que é do país, e não de um partido.
O lodo desse veneno pode ser diluído, sim, com muita determinação e serenidade, e sem arroubos de vergonha ou
repugnância cínicas. Não sejamos o volume morto, não permitamos que o barro
triunfe novamente. Ninguém precisa ser
alertado, cada de nós sabe o que precisa
fazer em vez de resmungar.
*Empresário, é sócio da Semco Partners. Foi professor visitante da Harvard Law
School e professor de MBA no MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA).
(Publicado no Jornal do
Diap de 24/nov/2014)
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Ipea mente sobre déficit da Previdência Social e envergonha o país
Maurício Oliveira*

O

Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas – Ipea vem, há muito tempo, mentindo e falseando a realidade econômica do país com análises e
dados errados.
A última mentira é dizer que a Previdência Social tem déficit. O Ipea e o governo do PT desconhecem que a Constituição Federal de 1988 criou o sistema de Seguridade Social com orçamento próprio e pago pela população brasileira através dos impostos e contribuições sociais. Esse sistema social integra
as principais políticas públicas do país de
Saúde, Assistência Social e Previdência.

Um dos seus principais preceitos é o da
universalidade para manter o SUS (Sistema Único de Saúde), benefícios assistenciais para idosos e deficientes e os
benefícios previdenciários rurais de pouca ou nenhuma contribuição.
A Seguridade Social vem apresentando superávits ano após ano. Entretanto, o governo vem desviando bilhões
de reais para pagar os juros da dívida pública que não para de crescer. Além disso, desvia também bilhões de reais para
manter uma máquina pública inoperante
e dispendiosa.
Como prova da sobra de recursos
dentro do Orçamento da Seguridade

Social apresentamos o superávit do sistema nos últimos quatro anos: R$ 55 bilhões em 2010, R$ 76 bilhões em 2011, R$
83 bilhões em 2012 e R$ 78 bilhões em
2013. O total nos recursos que sobraram
nesse período foi de R$ 292 bilhões.
A Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos repudia
essas análises erradas e denuncia um
complô de governo contra a Previdência
Social Pública, patrimônio histórico dos
trabalhadores e uma das maiores políticas de distribuição de renda do Brasil.
(*Maurício Oliveira é
Assessor Econômico da Cobap)

Desempregados também podem contribuir
para a Previdência e manter direitos
Essa forma de contribuição não dá
direito à aposentadoria por tempo de
contribuição

A

s pessoas desempregadas também
podem contribuir para a Previdência
Social e ter direito aos benefícios, como
aposentadorias e auxílios. A categoria é
a de segurado facultativo.
Quem já possui PIS deve utilizar
esse número para efetuar as contribuições. Já quem nunca trabalhou e não
tem PIS pode fazer a inscrição no portal
www.previdencia.gov.br, no item Serviços ao Cidadão – Inscrição na Previdência Social.
Também é possível se inscrever
pela Central de Atendimento 135. O

contribuinte facultativo efetua os recolhimentos com alíquota de 20% sobre a
remuneração declarada, respeitando o limite mínimo (salário mínimo) e máximo
(atualmente, R$ 4.390,24).
O código a ser utilizado na Guia de
recolhimentos da Previdência Social –
GPS para pagamento mensal é 1406.
A contribuição também pode ser feita apenas sobre o salário mínimo, com a
alíquota de 11%. No entanto, essa forma
de contribuição não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição (somente por idade), exceto se indenizar os
9% restantes, incidentes sobre o salário
mínimo. O código a ser utilizado nessa
modalidade, para pagamento mensal, é
1473.

A data de vencimento para os facultativos é dia 15 do mês seguinte àquele
a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o dia útil
subsequente quando não houver expediente bancário.
O cálculo da contribuição previdenciária, com emissão da guia para pagamento, está disponível no site da
Previdência.
Caso o cidadão prefira preencher o
carnê, poderá adquiri-lo em papelarias.

*Marilena dos Santos Seabra atende
em nossa sede às terças-feiras, durante todo o expediente, e às quartas-feiras apenas no período da manhã.
Telefone: (11) 3116-3750.
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Esclarecimento de dúvida para quem perdeu prazo da prova de vida

O

s aposentados e pensionistas tiveram até o dia 30 de dezembro de
2014 para fazer a prova de vida e alguns
desses que não fizeram. Esses tiveram
seus benefícios bloqueados.
Os beneficiários que não fizeram o
recadastramento até o dia 30 de dezembro poderiam ter seus benefícios suspensos, mas nem todos tiveram o pagamento interrompido.

INSS, onde procederá a reativação dos
benefícios, porém não é algo automático, demora uns dois dias úteis. O procedimento é simples, sendo necessário levar apenas documento de identificação
com foto ou uma pessoa da família pode
comparecer com uma procuração, porém a equipe tomará as medidas internas para que comprove a vida do pensionista ou aposentado.

As pessoas que não foram aos bancos, devem passar nessas agências para
verificar como estão seus benefícios e
caso o banco não possa fazer essa renovação, eles devem procurar a agência do

CCJ aprova dispensa de perícia para aposentado
por invalidez após os 60 anos

A

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou, dia 12
de novembro, proposta que dispensa o
aposentado por invalidez e o pensionista inválido, beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), do exame médico-pericial após os 60 anos de
idade. O texto aprovado, que vai à sanção presidencial, é o Projeto de Lei 7153,
do senador Paulo Paim (PT-RS), a menos
que seja apresentado recurso para votação em Plenário. A proposta altera a Lei

8.213/91, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social.

concessão do acréscimo de 25% do valor pago;

Atualmente, os aposentados por invalidez são obrigados a se submeter à
perícia médica de dois em dois anos até
que o médico declare a incapacidade
permanente e a aposentadoria se torne
definitiva.

- avaliar a recuperação da capacidade de trabalho, mediante solicitação do
aposentado ou pensionista que se julgar
apto; ou

Pela proposta, o exame para esses
grupos só será obrigatório em três casos:
- verificar a necessidade de assistência permanente ao beneficiário para a

- subsidiar autoridade judiciária na
concessão de curatela (nomeação de
curador para cuidar dos bens de pessoa
incapaz).
(Agência Câmara de Notícias)

Comissão amplia reserva de moradias para idosos em programas
habitacionais
A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou no início de dezembro de
2014, uma proposta que aumenta de 3%
para 5% o percentual de moradias que os
empreendimentos imobiliários financiados com dinheiro público terão de reservar para compradores idosos.
O aumento está previsto no Projeto de Lei 7189/14, do deputado Junji Abe
(PSD-SP). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), existem atualmente 15 milhões de
pessoas com mais de 60 anos no Brasil.
O texto aprovado foi o substitutivo apresentando pelo relator, deputado Heuler Cruvinel (PSD-GO), que, além
do aumento do percentual, restringe a

reserva de 5% apenas aos empreendimentos em que mais de 50% dos recursos sejam públicos.
“Infelizmente, o nosso País ainda vai
conviver, por um bom tempo, com o déficit habitacional urbano, estimado em
cerca de seis milhões de unidades, segundo o estudo realizado pelo Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo”, afirma Cruvinel, ressaltado que a proposta vai minimizar
o déficit que atinge os idosos. O parlamentar lembra ainda que, segundo o
IBGE, em 2050, a população brasileira
de idosos será superior a de crianças e
adolescentes.
(Agência Câmara de Notícias)

Cruvinel: parecer pela aprovação
com limite da quantidade de
dinheiro público na construção
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Brasil é referência no combate ao trabalho escravo, diz a OIT

O

Brasil é referência mundial em combate ao trabalho escravo, apesar de
diversos problemas e desafios a enfrentar. A declaração foi feita pelo coordenador do Projeto de Combate ao Trabalho
Escravo no Brasil da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Luiz Machado, no 3º Encontro das Comissões Estaduais para a Erradicação do Trabalho Escravo (Coetraes), na capital paulista. “Nós
temos mecanismos que não encontramos em nenhum outro lugar no mundo
como os grupos especiais de fiscalização que atendem a todo o território”.
Ele destacou, também, o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, do governo federal, com diversas
ações, algumas cumpridas, outras em
andamento e outras precisando ser aceleradas. “Como a prevenção e assistência

à vítima porque precisamos romper o ciclo vicioso da escravidão. O trabalhador
apesar de ser resgatado continua vulnerável e muitos voltam para a escravidão”.
Segundo Machado, no Brasil os mais
vulneráveis são homens adultos, pobres
de regiões com baixo índice de desenvolvimento, em busca de trabalho em
outros estados ou mesmo aliciados. Entretanto, no mundo, as mulheres e crianças são mais escravizadas. “É um crime
dinâmico e em outros lugares do mundo
está envolvido com tráfico de pessoas e
exploração sexual”.
A coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do
Estado de São Paulo, Juliana Felicidade
Armede, informou que em São Paulo, a
maioria dos trabalhadores escravizados

está na área rural. “Existem estados no
Brasil muito ricos, mas empobrecidos em
políticas públicas. Em muitos locais as
pessoas não tendo acesso a esses benefícios não se inserem no mercado de
trabalho e quando se inserem acabam ficando em situação de escravidão”.
Outra realidade é a questão imigratória que tem ocorrido a partir da crise econômica internacional de 2008. São Paulo e outros estados do Brasil foram pontos de convergência importante, além de
brasileiros que passaram anos fora do
país e estão voltando. “Quando eu estou desconectado da realidade nacional
e sem acesso a essas políticas públicas
também estou vulnerável”.
No meio urbano o principal foco de
trabalho escravo está na construção civil e na indústria têxtil. Já no rural está
ligado tanto com a pequena produção
quanto com a grande. “Dentro desses
dois universos há uma diversidade de
problemas. Isso ainda acontece porque
temos um perfil de produção que não
garante isonomia às pessoas. Há sempre um grupo mais explorado e um que
explora. Não conseguimos evoluir do
ponto de vista de estruturas econômicas capazes de acompanhar os problemas sociais”.
Fonte: Agência Brasil
(Publicado em 13/nov/2014)

Palestra na Colônia

D

ante Barini Filho (foto) ministrou palestra dia 30 de novembro, em nossa
Colônia de Férias, com presença de afiliados da Fenavenpro. O tema abordado foi
sobre e-Social – Impacto nos Processos
de Controle das Empresas. Barini é formado pela Fundação Getúlio Vargas – (FGV-SP) e professor do Instituto de Tecnologia de São Paulo, e também professor de
publicidade do Instituto Nobel de Tecnologia (SP-Capital), membro do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC, gerente
do Departamento Alliance da Alterdata
Software e especializado em Sistema Público de Escrituração Digital – Sped. Barini explicou passo a passo o novo processo do layout dos arquivos que compõem
o e-Social aos participantes.
Nosso Salão de Festas ficou lotado e
todos tiveram a oportunidade de acrescentar mais conhecimento sobre o assunto tratado.
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Desemprego no Brasil pode ter repique em 2015

A

meses de 2013), a diferença entre salários de demitidos e contratados tem
crescido, outro sinal ruim.

menos que haja uma reversão das
expectativas dos empresários, o
Brasil tende a experimentar em 2015
uma reversão da tendência de ganhos
reais de salários e queda do desemprego, segundo economistas, órgãos
de pesquisa econômica e entidades de
classe. No rastro da indústria de transformação, que vem liderando perdas de
vagas, segmentos também intensivos
em mão de obra, como construção civil,
comércio e serviços, podem engrossar
anúncios de cortes de vagas.

Taxa deve crescer

“Vai depender das expectativas; há
várias armadilhas, com a indústria podendo contaminar outros setores”, diz o
coordenador do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Airton dos Santos.

Esses dados do Dieese e do Caged
conflitam com os do IBGE, que anunciou
que o desemprego nas seis principais regiões metropolitanas do país foi de 4,7%
em outubro, piso para o mês na série que
começou em 2002.

Um sinal de que um cenário menos
benigno está se desenhando veio em
dias anteriores, quando o Caged mostrou que o país fechou 30.283 vagas
formais de trabalho em outubro, primeira queda para o mês na série aberta em
1999. Mas não é o único.

Como o critério do IBGE leva em conta pessoas procurando trabalho, a taxa
de desemprego tenderia a subir nos
próximos meses, segundo economistas, mesmo se não houver aumento das
demissões.

Para Fernando de Holanda Barbosa
Filho, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, além de menos vagas criadas (queda de 38% ante os primeiros 10

O ganho real dos salários também
vem perdendo força. Segundo o Dieese, o ganho acima da inflação neste ano
de 2014 foi de, em média, 1,5 ponto percentual, ante 2,5 pontos percentuais em
2013. Para economistas, a renda média menor tende a levar pessoas fora do
mercado a voltar a procurar trabalho.

Montadoras
Alguns setores da economia podem
efetivar a decisão que vêm segurando
há meses, enquanto aguardavam um repique da economia, que não veio. Um
dos casos mais emblemáticos é o da cadeia automotiva.
As montadoras fecharam outubro
com menos 12,6 mil vagas ocupadas sobre um ano antes. O setor tem suspendido contratos de trabalho de funcionários diante de queda de vendas no mercado interno e nas exportações. A fraqueza no setor automotivo, responsável
por mais de 20% do PIB industrial brasileiro, tem implicações para toda a cadeia,
como as fabricantes de autopeças.
(Fonte: Gazeta do Povo)

A equipe de pesquisa do Bradesco
prevê que a taxa média de desocupação
subirá para 5,7% entre 2014 e 2015. Já o
Morgan Stanley prevê aumento da taxa
para 6,1% ao fim do ano que vem.

Cabeça de planilha
Os cabeças de planilha são
incorrigíveis e quando podem
causam grandes estragos
João Guilherme Vargas Netto*

Salzburgo, na Áustria, é uma cidade
cara e elegante. Foi lá que em maio de
1975, no auge da ditadura militar, Mário
Garnero organizou, por conta da Anfavea, o famoso Seminário de Salzburgo
com a finalidade de atrair investimentos
privados para o Brasil.
Todos os expositores se esmeraram
em entoar loas à política econômica do
governo, como era de se esperar e enfatizaram as enormes facilidades criadas
pelos militares às empresas estrangeiras
e o controle social férreo garantido pela
ditadura. Direitos humanos, nem pensar!
A cúpula econômica do governo
brasileiro compareceu em peso, com a

aquiescência e cobertura dos principais
veículos de comunicação impressa nacionais e regionais. Luís Nassif, pela Veja,
Joelmir Beting, pela Folha e Cláudio Marques (o delator de Vlado Herzog) do DCI
eram alguns dos 27 jornalistas brasileiros presentes.
Foram três dias de faustosa boca-livre que encantaram os 314 “delegados”
brasileiros, além das autoridades e os
1.102 convidados estrangeiros.
Mas o quero relembrar deste acontecimento é a espantosa declaração de um
dos mais afogueados cabeças de planilha da histórica econômica brasileira.
Refiro-me ao então ministro da Fazenda, Mario Henrique Simonsen que em
sua exposição sobre as facilidades no
Brasil para os investimentos estrangeiros citou as três medidas tomadas pela
“revolução” para neutralizar a inflação:

política salarial, ampla correção monetária e sistema de minidesvalorização.
Sobre a política salarial, de arrocho, o
ministro destacou a importância da fórmula para reajustar salários que simplificava e destraumatizava os reajustes nos dissídios coletivos (sic) que “não
são mais decididos na base de greves
e pressões, mas com um rápido cálculo
matemático”.
Na versão que passou à história Mario Henrique é bem mais taxativo: “o governo brasileiro substituiu a luta de classe por uma elegante fórmula aritmética”.
Os cabeças de planilha são incorrigíveis e quando podem causam grandes
estragos.
(*) Membro do corpo técnico do Diap
é consultor sindical de diversas entidades de trabalhadores em São Paulo
(Publicado no Jornal do
Diap em 30/nov/2014)

8

S AÚ D E

O ARAUTO | SETEMBRO - DEZEMBRO | 2014

Vírus Ebola – O que é?
Dr. Drauzio Varella

A atual epidemia causada pelo vírus
Ebola é perigosa e persistente

D

esde que o vírus foi descoberto, em
1976, nenhuma outra se espalhou
para fora do leste ou do centro da África nem provocou tamanha mortalidade.
Esta parece que surgiu no distrito de
Guéckédou, na Guiné, no oeste africano,
em dezembro de 2013, acometeu um número mais elevado de pessoas e já causou mais mortes do que a somatória de
todas as anteriores.
Em abril deste ano (2014), a diminuição do número de casos na Guiné alimentou a esperança de que a epidemia
fosse desaparecer como as outras, misteriosamente como veio, mas a disseminação nas áreas fronteiriças de Serra
Leoa e Libéria frustrou as previsões.

vômito, dores abdominais e diarreia. Na
fase final, 50% dos doentes apresentam
hemorragias.
Nos casos fatais, a sintomatologia
inicial é mais intensa e a morte acontece entre os dias 6 e 16, por complicações
hemorrágicas, septicemia e falência de
múltiplos órgãos.
Os índices de fatalidade variam de
30% a 90%, dependendo da região e dos
recursos médicos. Nas pessoas que se
curam, a melhora começa a ocorrer entre os dias 6 e 11.
O diagnóstico é confirmado por exame de sangue realizado por duas técnicas diferentes (Elisa e PCR).
Não existe vacina nem medicamentos contra o vírus. O tratamento procura
corrigir a desidratação e o desequilíbrio
entre os íons, manter a pressão arterial,
controlar as dores e tratar as infecções
bacterianas que se instalarem.

O aparecimento da doença em Lagos, na Nigéria, país que não tem fronteiras com Guiné, Serra Leoa ou Libéria, mostrou ao mundo que qualquer cidade com um aeroporto pode ser alcançada e que o potencial de disseminação
é maior do que se imaginava: em Lagos
vive mais gente do que nos três países
citados.

Os contatuantes devem permanecer
isolados por três semanas, tempo necessário para cobrir o período de incubação.

A doença tem início abrupto nos 3 a
21 dias subsequentes ao contágio. Do
nada, surgem febre acima de 38,6ºC,
mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, articulares, no tórax, na coluna lombar, congestão das conjuntivas, inflamação da garganta e manchas avermelhadas na pele.

Como não existe possibilidade de
transmissão pelo ar, quem esteve na
mesma sala, no mesmo ônibus ou avião
não corre risco.

Já nos primeiros dias aparecem os
sintomas gastrointestinais: náuseas,

A transmissão do vírus depende exclusivamente do contato direto com as
secreções do doente (sangue, saliva, fezes, sêmen, suor, secreções vaginais e
lágrimas), ou com superfícies contaminadas por elas.

Lavar as mãos com água e sabão ou
álcool rompe o envelope que circunda o
RNA do vírus e protege contra a infecção. Desinfetar objetos e ambientes com
água sanitária é medida prática, barata e
eficaz.

Os reservatórios naturais do vírus
são os morcegos que se alimentam de
frutas, mas macacos e porcos domésticos podem servir de hospedeiros intermediários. As epidemias, no entanto, são
mantidas pelo contágio inter-humano.
O vírus não costuma se disseminar
rapidamente para grandes massas populacionais, como às vezes sugerem as
notícias veiculadas pela mídia. Em média, cada pessoa infectada dá origem
de um a três casos secundários, número
pequeno quando comparado aos 14 a 17
casos secundários causados pelo vírus
do sarampo, na mesma região do oeste
africano.
O perigo com o Ebola não está em
sua virulência, mas na facilidade de
transmissão. Uma única distração, tocar
no paciente ou numa superfície manipulada por ele e levar a mão à boca, ao nariz ou aos olhos pode ter consequências
devastadoras.

A epidemia chegará ao Brasil?
Os vírus viajam no interior de corpos humanos desde os primórdios da
humanidade, mas agora o fazem na velocidade dos jatos. É evidente que podem surgir casos isolados, mas uma epidemia autóctone brasileira é altamente
improvável.
Margareth Chan, diretora-geral da Organização Mundial da Saúde diz: “Muitos me perguntam por que o surto da
doença causada pelo Ebola é tão abrangente, tão grave e difícil de conter. Essas
questões podem ser respondidas com
uma única palavra: pobreza. Guiné, Libéria e Serra Leoa estão entre os países
mais pobres do mundo”.
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Foi um voto de confiança
A presidente Dilma recebeu um
novo voto de confiança que lhe dá
a oportunidade de voltar ao seu
discurso original de 2011, “produzir
mais com menos”, que é sinônimo
de produtividade e aumento do
crescimento, e dar continuidade à
política de inclusão social apoiada na
igualdade de oportunidades
Antonio Delfim Netto*

C

om uma população de 203 milhões
de habitantes e 143 milhões de eleitores, 113 milhões foram às urnas e 55 milhões (38% dos potenciais eleitores) escolheram a ilustre sra. Dilma Rousseff
para conduzir, no período 2015-2018, o
esforço coletivo que continuará a construir a sociedade “civilizada” expressa na
Constituição de 1988.
A Constituição propõe uma organização social na qual: 1) os cidadãos são absolutamente livres para escolher como
querem construir e usufruir suas vidas;
2) existem instituições que incentivam,
permanentemente, a geração de crescente igualdade de oportunidades para
que, cada vez menos, a vida de cada cidadão dependa do acidente de seu nascimento; e 3) assiste-se aos que, por
qualquer motivo, tiveram menor oportunidade e trata-se de capacitá-los para
que possam viver suas vidas com dignidade. Essa organização social não se
confunde com a organização econômica da sociedade. Uma boa gestão material da economia é apenas condição necessária, mas não suficiente, para a conquista da sociedade “civilizada”.
É preciso reconhecer que não estamos à beira do apocalipse
Por que a proposta da oposição encontrou dificuldades? Na minha opinião, por quatro motivos: 1) porque a discussão centrou-se em temas econômicos abstratos, cujas consequências estão muito distantes dos interesses imediatos dos cidadãos comuns; 2) porque
faltou-lhe convicção e “credibilidade” ao
afirmar que continuaria a apoiar a política de inclusão social; 3) porque ignorou que o “pífio” aumento da renda foi
sentido apenas pelos 40% dos eleitores
com renda familiar superior a três salários mínimos, enquanto os outros 60%

beneficiaram-se de uma formidável política de transferência de renda e, por último, mas muito importante; 4) porque
recebeu solidariedade implícita do significativo contingente eleitoral que preconceituosamente considera “imoral” a
bem-sucedida política de inclusão social.
Trata-se de uma assimetria deplorável e intransponível: o governo Dilma perdeu a “credibilidade” junto ao setor produtivo com seu intervencionismo
bem-intencionado, sacrificou o equilíbrio fiscal e o crescimento para manter
a “credibilidade” da política de inclusão
social, o que lhe deu o segundo mandato. A oposição pregou desde o início que
era portadora da “credibilidade” do setor
produtivo, mas o seu comportamento
passado e a falta de convicção presente, recusaram-lhe a “credibilidade” na inclusão social.
A presidente Dilma recebeu um novo
voto de confiança que lhe dá a oportunidade de voltar ao seu discurso original
de 2011, “produzir mais com menos”, que
é sinônimo de produtividade e aumento
do crescimento, e dar continuidade à política de inclusão social apoiada na igualdade de oportunidades.
Ainda que a conjuntura externa não
tenha sido particularmente favorável, é
preciso reconhecer que na área econômica os resultados de 2011-2014 deixam
muito a desejar: 1) crescimento médio do
PIB per capita de 0,8% ao ano; 2) taxa de
inflação média anual de 6,2% e 3) a despeito do baixo crescimento, um déficit
acumulado em conta corrente de US$
270 bilhões.
O gráfico abaixo, que revela o comportamento de um “índice do bem-estar” (que
leva em conta o crescimento da renda média
real corrigido pelo índice de igualdade), mostra
que ele atingiu uma estabilidade que, em breve, poderá mudar o humor do “andar de baixo”, que foi fundamental no resultado da
eleição. Isso será um desastre para a “credibilidade”
da inclusão social e, certamente, tornará ainda mais difícil o quatriênio 2015-2018.

É preciso reconhecer que não estamos à beira do apocalipse. A taxa de inflação não está “fora de controle”. A política fiscal, em consequência do baixo
crescimento, tem tolerado déficits nominais maiores, uma deterioração do superávit primário e leve aumento da relação
dívida bruta/PIB. A política cambial tem
convivido com um déficit em conta corrente insustentável. Tudo isso é corrigível, sem comoção ou “freio de arrumação” paralisante.
Precisamos é um programa que: 1)
reconheça as limitações impostas pela
contabilidade nacional; 2) use o sistema
de preços na alocação dos fatores de
produção e nas escolhas dos consumidores; 3) coordene as políticas fiscal, salarial, monetária e cambial; 4) reconheça
que sem uma política industrial realista,
o crescimento do PIB não voltará; e que
5) sem o crescimento do PIB nada acontecerá. O Brasil deu um voto de confiança à sra. Dilma Rousseff. Agora é obrigação de todos ajudá-la a honrá-lo.
(*) Professor emérito da FEA-USP, ex-ministro da Fazenda, Agricultura e Planejamento.

(Publicado no Jornal o Diap de 8/nov/2014)
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O que é ser competitivo?
José Antonio Kairalla Caraccio (*)

S

er competitivo é o objetivo de todo
profissional que deseja alcançar
uma alta performance.
Preparar-nos para vencermos os obstáculos que se apresentam em nossa
vida profissional e pessoal e consolidar
nossa fatia em um mercado altamente
competitivo, mas muito atraente.
Nossa rotina diária de desafios começa com a qualidade dos nossos pensamentos e de nossa disposição para realizar e acreditar.
O próximo passo é o de nos debruçarmos sobre o nosso Planejamento e
avaliarmos quais são as nossas prioridades e atividades importantes que estão planejadas e qual a nossa programação ajustada para hoje, já que fatos novos podem ter ocorrido.
A seguir, fazemos uma autoavaliação
e autocrítica sobre esse momento. Estamos preparados ou nos preparamos adequadamente, no aspecto técnico e psicológico para realizar as nossas ações planejadas da forma mais eficaz possível e
com a excelência que ela exige?
Se sim, vamos ao passo seguinte: A
Execução!
Com foco em nossa venda consultiva, vamos planejar cada contato, analisar
cada cliente e nos prepararmos para oferecer a eles as melhores soluções.
Na manutenção de nossos clientes
temos que lembrar sempre de programarmos o pós-venda, uma fase essencial de relacionamento diferenciado, registrando nossa presença em todas as
etapas do processo de vendas e de fidelização de clientes.

Os resultados
Concluímos que ser competitivo é satisfazer necessidades e superar expectativas de nossos clientes, que hoje mais
do que nunca são extremamente conscientes e buscam soluções confiáveis
de qualidade, não por capricho, mas por
segurança de quem sabe o que é receber um mau produto ou serviço sem

qualificação plena e que põe em risco
uma decisão de compra equivocada a
toda sorte de ocorrência.
O cerco está se fechando e nossos
clientes e potenciais clientes estão exercitando cada vez mais sua percepção e
o senso de comparação, que os tornam
exigentes e rigorosos.
Satisfazer necessidades, portanto, é
um complexo de ações e pessoas envolvidas em um processo de total sincronia
e comprometimento.

O time
Os profissionais isoladamente têm
um compromisso de realizar um ótimo
e desafiador trabalho, quer para atender expectativas e metas de sua empresa e de seus superiores ou evidentemente suas próprias. Isso, porém, não
é tudo. Vamos entender que os nossos
conscientes clientes querem ver atendidas todas as suas necessidades de forma global e não setorizadas.
Assim sendo, de nada adianta se a
área de negócios presta um atendimento de primeiro mundo, com profissionais treinados e capacitados, com excelente relacionamento interpessoal e os
colaboradores de outros departamentos não estiverem sintonizados na mesma proposta de prestação de serviços
com qualidade, comprometendo assim
a cadeia de relacionamento. A área de
negócios comercializa os nossos produtos e serviços mas a responsabilidade pela entrega fica por conta de outros
departamentos.
Nossos clientes veem nossa empresa como um todo.
Embora podendo possuir excelentes
produtos (aspectos materiais), algumas
empresas colocam pessoas ásperas ou
apáticas na fase de entrega dos serviços
ou eventualmente na assistência técnica, comprometendo desta forma sua
imagem. Neste exemplo estabeleceu-se
o elo fraco desta empresa, ou seja, o relacionamento humano inadequado promovido por estas pessoas.

O Líder
Precisamos muito de nossos profissionais e colaboradores, mas sobretudo
de nossos clientes. Em suma, precisamos
de resultados. Como sabemos, segundo
algumas pesquisas divulgadas sinalizam
que manter clientes custa quatro vezes
menos do que conquistar novos.
Daí entra em campo aquela figura
que une as pontas. Internamente busca
desesperadamente transferir esta verdade a seus colaboradores, aguçando-lhes a percepção, reciclando seu quadro através de treinamento, promovendo
a união e integração. Através do Marketing de Relacionamento, com o apoio de
ferramentas importantes e de significativo investimento como o “CRM”, aproximam-se cada vez mais de seus clientes,
razão dela (empresa) existir.
Tudo parece tão fácil, não é?
Mas, só quem é um líder sabe do árduo caminho a ser percorrido para chegar ao fim de uma jornada e dizer:
Nós Vencemos e Somos Competitivos!
(*) Prof. Kairalla é educador e consultor com
mais de 440 projetos desenvolvidos e troca de
experiências com cerca de 30.500 pessoas.

Atenção
Para o mês de março de 2015 estamos planejando, em parceria e nas dependências do Nuclave com descontos especiais para associados, quatro
cursos com os seguintes temas: 1-Expressão Verbal e Técnicas de Apresentação; 2-Venda Consultiva, Negociação e Administração de Conflitos;
3-Liderança - Desenvolvimento de
Habilidades e Competências; 4-Atendimento e Relacionamento com o
Cliente - Vendas Presenciais e Telemarketing. O detalhamento do conteúdo programático poderá ser encontrado no site www.kairallatreinamento.
com.br. Maiores informações podem
ser obtidas pelos e-mails regina@kairallatreinamento.com.br e kairalla@
kairallatreinamento.com.br
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NUCLAVE – Programação de Cursos
Início: março de 2015 em São Paulo –
Vagas Limitadas
Local: Nuclave – Rua Santo Amaro,
255 – Centro – SP
1-Expressão Verbal e Técnicas de
Apresentação
Dias a definir – das 18h40 às 22h.
Objetivos: Capacitar profissionais
que necessitem aprimorar suas apresentações, argumentações, participações em reuniões de negócios, aumentando assim sua capacidade de persuasão. Criar desenvoltura e falar com clareza e objetividade, por meio da aplicação
de técnicas e estratégias de comunicação. Aumentar sua capacidade de expor
ideias, conquistar e envolver os participantes de forma motivada. Transforme-se em um comunicador completo. Programa Completo (*)
2-Venda Consultiva, Negociação e
Administração de Conflitos
Dias a definir - das 18h40 às 22h.
Objetivos: Estimular o desenvolvimento do comportamento assertivo do
profissional de vendas, visando o aprimoramento de seus conhecimentos técnicos e os aspectos de comportamento
humano que interferem diretamente nos
resultados de manutenção e conquista de novos clientes, viabilizando acordos de ganhos mútuos. Serão aplicados
neste treinamento modelos de estratégias comprovadamente vencedoras em
negociação e vendas. Programa Completo (*)
3-Liderança – Desenvolvimento de
Habilidades e Competências
Dias a definir - das 18h40 às 22h.
Objetivos: Desenvolver as habilidades e competências de um líder, com a
aplicação de técnicas de liderança situacional e de pessoas, por meio de motivação, habilidades na comunicação e no
relacionamento interpessoal. Sensibilizar os participantes para a importância

do trabalho em equipe para formar times
vencedores. Desenvolver o feedback,
administrar conflitos e entender o conceito de um líder treinador (coaching).
Programa Completo (*)
4-Atendimento e Relacionamento
com o Cliente – Vendas Presenciais e
Telemarketing
Dias a definir - das 18h40 às 22h.
Objetivos: Fornecer aos participantes
uma visão diferenciada de atendimento
e relacionamento com o cliente e sua influência na competitividade das organizações. Desenvolver técnicas de vendas
e atendimento presencial e telefônico.
Apresentar aos treinandos estilos comportamentais de nossos clientes e através de técnicas e de dinâmicas vivenciais aprender a ter uma comunicação
assertiva e eficaz ao lidar com cada estilo, otimizando seus resultados. Programa Completo (*)

(turma de Pós-Graduação), Uninove e
Universidade Federal de Santa Catarina/
Geness.

Investimento:
Descontos para Associados (extensivo aos novos):
10% para pagamento em 2 vezes ou
15% para pagamento a vista, por curso.
Fornecemos apostila com os principais slides, coffee break e certificado de
participação.
Reservas e informações: Pelo email
regina@kairallatreinamento.com.br ou
kairalla@kairallatreinamento.com.br

Consultor e Educador, com atuação
nas áreas de Gestão Empresarial, Comercial e Treinamento; Desde 1996 vem prestando Consultoria a Empresas de diversos Portes e Origens. São mais de 440
Projetos realizados;
Cerca de 30.500 profissionais participantes de nossos Treinamentos,
Workshops e Convenções, focados em
Vendas, Negociação, Liderança e na Excelência ao Atendimento a Clientes.
Treinamentos “In Company” em empresas de destaque como Natura, Nestlé,
Concessionárias Fiat, Volkswagen, Sony,
Fisk, Petrobrás, Softway, ThyssenKrupp,
Pisos Eliane, Distribuidora Schincariol,
Icomon, Nossa Caixa/BB, Yamaha, Editora Positivo, Mr. Kitsch, Itapemirim, Laboratórios Aché.

Para toda e qualquer informação
sobre nosso Departamento, telefone
para (11) 3116-3750

Palestrante na Câmara Municipal de
Paulínia, Fundação Vanzolini, Prefeitura de Vila Velha – ES, Unicamp/Núcleo
Softex, Universidade Anhembi Morumbi

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

(*) Programa Completo, visite nosso site www.kairallatreinamento.com.br

NUCLAVE

Visite nossa homepage: www.sindvend.com.br
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Escrever bem não é luxo
Milton Claro
Um texto corretamente escrito transmite com mais exatidão aquilo que você
quer dizer. Evita mal-entendidos, evita
perda de tempo e, muitas vezes, evita sérios prejuízos. Cuide bem do que escreve
1 – O bom filho à casa torna. Ou seria
O bom filho a casa torna?
Está errada a camisa comemorativa
do Palmeiras? Não está. Há dois motivos, e muito simples:
a – a língua é viva e o uso consagra
as palavras, as locuções, as regências. A
expressão usada pelo Palmeiras estaria
mais do que consagrada, ainda que contivesse um erro gramatical – o que não
acontece. Ela é, até, exemplo do emprego do verbo tornar no Dicionário Houaiss: “O bom filho à casa torna”. O Michaelis registra “Após longa ausência tornou à Pátria”.
b – por que não temos aí um erro
gramatical? Existe uma regrinha prática para identificar se o “a” pode ou não
ser craseado, regra que as pessoas geralmente não cuidam de aplicar e que já
expliquei nesta Coluna.
A santa regrinha manda substituir o
objeto feminino por um objeto masculino. Este recurso deixa claro se é “à” (a + a)
ou se deve ser apenas “a”. Pegue a frase
o bom filho à casa torna e substitua casa
por ninho. Você não dirá o bom filho a ninho torna, dirá o bom filho ao ninho torna. Portanto, se com o objeto masculino
se diz “ao”, com o objeto feminino se usa
a crase, “à”.
Mas, o uso da crase com relação à
palavra casa não é fácil. Existem casos
que podem confundir mais do que a frase acima. Por exemplo, tournedos à Rossini. Embora Rossini seja uma pessoa
do sexo masculino, a crase aqui se justifica porque está subentendida a palavra moda: tournedos à (moda de) Rossini.
E existem casos que o uso consagra,
como eu disse acima. O clássico à vista é um deles. Embora gramaticalmente incorreto, o uso está consagrado e a

locução está registrada nos bons dicionários. Mas eu entendo seu uso como
facultativo.
A dúvida sobre a expressão o bom
filho à casa torna pode estar originada
no fato de que a palavra casa tem vários significados com regências distintas. Pode ser o lar (minha casa), pode ser
uma linhagem familiar (A Ilustre Casa de
Ramires), pode ser um estabelecimento
comercial (Casas Bahia), pode ser uma
repartição pública (Casa da Moeda, Casa
Branca), pode ser um lugar de encontro de pessoas com o mesmo interesse
(Casa do Estudante, Casa do Brasil).
De fato, apenas quando casa indica
aquele lugar muito íntimo, o lar, o lugar
de residência da pessoa, não se usa o artigo e fica apenas a preposição. Dizemos
estou em casa, e não estou na casa.
Como os palmeirenses não moram
no novo estádio, o estádio não é seu lar
– é somente o lugar onde eles se encontram, a frase o bom filho à casa torna está correta.
2 - Como o brasileiro renunciou de
seu cargo há dez dias, não há como punir o cartola
O verbo renunciar oferece várias regências. Podemos renunciar alguma coisa, podemos renunciar a alguma coisa
ou podemos simplesmente renunciar.
Veja exemplos: renunciar o trono, renunciar ao poder, renunciar a fé ou simplesmente renunciar (à presidência de um
país).
Mas, nunca se renuncia “de” alguma
coisa. Então, o cartola renunciou ao seu
cargo – não de seu cargo.
3. Fica comigo!
Atenção, quando isso é uma ordem,
quando você determina que alguém
deve ficar com você, diga Fique comigo!.

Se você está fazendo uma escolha,
já não é uma ordem, é quase um convite, então diga Você fica comigo, ela vai
embora.
Assim deve ser, porque geralmente
as pessoas se tratam por você, não por
tu, como acontece no sul do Brasil. Entre
as pessoas que se tuteiam (que se tratam por tu), Fica comigo! está correto, e
Tu ficas comigo, ela vai embora também.
4. 50% da população votou contra ou
50% dos populares votaram contra?
As pessoas se enroscam um pouco
ao flexionar o verbo com relação a porcentagem. Veja que as duas frases acima dizem a mesma coisa e numa usei
votou e na outra usei votaram. Apesar
disso, ambas estão corretas.
Isso, porque quem votou foi a população. 50% é um pedaço desse inteiro que
é a população. Equivale a dizer metade
da população votou contra, e aqui já não
fica dúvida que o verbo fica na terceira
pessoa do singular.
O mesmo não acontece com 50%
dos populares, pois a frase significa que
de cada 100 populares que votaram, 50
votaram contra.
No próximo número tem mais.
Milton Claro é publicitário, escritor e
criador do site www.santamissa.com.br.
Email: milton.claro@kreanto.com.br
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O vinho do mês: Salton Intenso Merlot 2010

O

s imigrantes italianos chegaram ao
Brasil em 1875, estabelecendo-se
principalmente no Rio Grande do Sul, na
Serra Gaúcha, onde tiveram que desbravar as florestas ali existentes abrindo espaços para a agricultura e estradas toscas para comunicá-las, agrupando núcleos familiares, fundando colônias que
viriam a tornar-se cidades. Assim foi o
caso da colônia Dona Isabel que acabou por se tornar Bento Gonçalves. Desse núcleo em particular fez parte a família Salton, representada pelo seu patriarca Antonio Domenico Salton proveniente de Cison de Valmarino no Vêneto, que
desde cedo se interessou pela atividade
vitivinícola, inicialmente para o próprio
consumo.
A história relata o nascimento de uma
empresa comercial vinícola em 1885
como sendo a primeira do gênero sob o
nome de Pasquali, Salton & Cia. cuja evolução não se tem registro. O certo é que
em 1910, após o falecimento do patriarca Antonio, surge oficialmente a empresa Paulo Salton Armazéns Gerais unindo como sócios os irmãos Paulo, Ângelo, José, Cézar, Luiz, Giovanni Francesco e
Antonio Salton, na atividade de comercialização de cereais além de embutidos, secos e molhados. Entretanto a atividade relacionada ao vinho semeada pelo patriarca da família floresceu e acabou por frutificar com o surgimento da empresa Paulo Salton & Irmãos, dedicada a elaboração e comercialização de vinhos, vermutes etc. Daí para cá o desenvolvimento foi
inconteste, e, de seus vinhedos de Tuiuty e Santa Lúcia nasceram produtos que
se tornaram conhecidos por todo território nacional obrigando a abertura de uma
filial em São Paulo em 1948.

Os investimentos em tecnologia se
sucederam bem como a incorporação
de inteligências do vinho na atividade
fazendo com que alcançasse fama internacional testemunhada por vários e
prestigiosos prêmios conquistados. A
sede nova em Tuiuty é de beleza cinematográfica e digna de ser visitada. À
testa da empresa esteve até pouco tempo, quando nos deixou, o saudoso Ângelo Salton que a assumiu em 1977 imprimindo grande impulso inovador na
condução da empresa. Na parte técnica
como sempre o talento do enólogo Lucindo Copat que contou com a assessoria do internacional Angel Mendoza, argentino que comandava a famosa Vinícola Trapiche de Mendoza, Argentina.
Desse impulso progressivo nasceram
os famosos e premiados, categoria “Premium” tintos Talento, Desejo, branco Virtude, e agora uma família da linha Intenso, da qual se destaca o Merlot, que tem
chamado a atenção dos enófilos mais
exigentes e abarcado prêmios importantes em concursos internacionais.
Salton Intenso Merlot 2010 - Fazendo jus ao nome apresenta a Merlot com
galhardia carregado de intenso aroma e
sabor. Após rigorosa seleção de bagos
passa por maceração a frio sob 10ºC durante 5 dias. Em seguida segue para fermentação sob a ação de leveduras selecionadas por período de 20 dias incluindo a maceração pós-fermentação.
O amadurecimento é feito em barricas
de carvalho francês de segundo uso,
por 6 meses, após o qual é engarrafado
observando mais 6 meses de repouso
em adega subterrânea. Diferentemente
de seus irmãos da categoria “Premium”,
vem com um preço bastante accessível

tornando-o referência perfeita para o título de custo qualidade.
Álcool: 13,5%.
Análise visual – Coloração rubi
com forte reflexo violáceo, carregada e
brilhante.
Análise olfativa – Frutado maduro e
voluptuoso de ameixa em compota deixando escapar toques florais de violeta. Aroma complexo que em momentos
deixa a lembrança de caramelo, especiaria doce e tostado. O final é relativamente longo com presença de alcaçuz.

Análise gustativa – Corpo médio ornado por elegante maciez dando destaque aos taninos resolvidos finos e gentis. A madeira onde estagiou se faz presente, bem integrada e docemente representada por delicada baunilha.
Avaliação: 90/100
Preço: R$ 168,00 (caixa com 6 garrafas) – Salton: 2281-3300
Saúde!
Daniel Pinto
(danipin@uol.com.br)
Daniel Pinto é médico, professor de Enologia da Universidade Anhembi Morumbi, ex-presidente da ABAV e autor do livro “Manual Didático do Vinho – Iniciação à Enologia”, pertencente ao catálogo da Editora Anhembi Morumbi
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Feliz 2016!
Sacrifícios sem “solavancos”,
dizem, mas será, com certeza, um
período difícil, apesar de ninguém
reconhecer ainda uma crise aguda
na economia
Vilson Antonio Romero*

2015 será nosso Rubicão! Como em
janeiro de 49 a.C., o general e estadista
romano Caio Júlio César tomou uma decisão crucial: atravessar o Rubicão, nós,
brasileiros, neste ano e talvez no próximo, teremos de “apertar o cinto”, poupar,
como sinônimo de “pensar grande”, ultrapassar fronteiras. O que significa que
teremos à frente, como já alardeado, um
caminho difícil e desconfortável. De arrocho e ajuste!
O navio está fazendo água! O iceberg do desgoverno, do clientelismo, do
descontrole e da corrupção atingiu em
cheio o casco do transatlântico Brasil.
Para a operação de resgate foi chamado um engenheiro naval. Como o conserto urge, a equipe do engenheiro ameaça promover um ajuste “firme e rápido”

na economia, evitando adiar decisões e
buscando se antecipar a problemas.
Na contramão do controle das contas
públicas, o Parlamento deu um excepcional mau exemplo, brindando as cúpulas dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) com aumentos que superam os 30%, a um custo de bilhões ao
ano, com repercussão em cascata nos
estados. E o povo, ó! Quem vai pagar a
conta? Nós, é óbvio!
Quanto ao programa de ajustes ainda
em especulação pela nova equipe econômica, devemos ter algo como o que
ensinava o pensador e historiador florentino Niccolò di Bernardo dei Machiavelli em sua cantada e recantada obra
“O Príncipe”. Maquiavel (portuguesando
o nome) deixa claro que o mal deve ser
feito de uma única vez, e o bem deve ser
feito aos poucos. Afinal, a população tem
comprovada memória curta, curando rapidamente as feridas do mal sofrido, mas
lembrando do bem que continuaria sendo feito (em doses homeopáticas).
Num cenário atual da economia,
com inflação alta, crescimento fraco e

Wlamir Marques – Diabo Loiro
O livro “Wlamir Marques – Diabo Loiro” (Panda Books), lançado em 2013,
tem autoria de Auri Malveira, o mais que perfeito apaixonado pelo jogo de
basquete de Wlamir Marques.
Wlamir é paulista de São Vicente, onde começou a jogar basquete no
Clube Tumiaru. Foi o maior ídolo em dois dos maiores times da sua época, o
XV de Piracicaba e o Corinthians.
Logo que começou a “jogar pra valer”, aos 16 anos, Wlamir começa a escrever seu nome na galeria dos imortais da Seleção Brasileira, no Mundial
de 1954. Diante de tanto jogo e de tanta classe, Wlamir acabou recebendo o
apodo de “Diabo Loiro”, pela mídia.
Wlamir Marques foi, ainda, o herói inesquecível além das fronteiras nacionais. A conquista do bicampeonato mundial, em 1959 e 1963, fez de seu nome
uma referência mundial. Hoje, Wlamir é comentarista no canal ESPN Brasil.
O autor - Auri Malveira nasceu em Xapuri, no estado do Acre, tendo concluído os primeiros anos escolares no Colégio Acreano, em Rio Branco. Desde essa época, quando o basquete era o segundo esporte no Brasil, tornou-se admirador do “Diabo Loiro”, que via nas páginas da revista “O Cruzeiro”.
Deixou a cidade para se formar em Administração de Empresas, em São Paulo. Em 2010, iniciou a biografia do ídolo, fazendo entrevistas, pesquisas e colhendo depoimentos pertinentes ao maior jogador da história do basquete
brasileiro em todos os tempos. Auri Malveira é nosso associado há 14 anos.

dificuldades de caixa, a ordem será preservar a geração de emprego, sem intervencionismo, trabalhando com tarifas realistas, evitando usar recursos públicos
para impedir reajustes. Sinaliza-se que
será deixada de lado a “contabilidade
criativa”, com manobras fiscais para adiar
pagamentos, que põe por terra a credibilidade da política fiscal do governo.
Sacrifícios sem “solavancos”, dizem,
mas será, com certeza, um período difícil, apesar de ninguém reconhecer ainda uma crise aguda na economia. Apesar de fraco, o PIB brasileiro pode voltar
a crescer. Na fórmula, aumento de receita e corte de despesas, da ordem de R$
50 bilhões em 2015. Prenuncia-se também a volta da cobrança da Cide (contribuição para regular preços de combustíveis), aumento da alíquota de PIS/Cofins
sobre importados e mudança na tributação de cosméticos. Além de um contingenciamento no Orçamento da União de
2015, que pode superar os R$ 50 bilhões.
Com tudo isto, só nos resta desejar
um feliz 2016, pois 2015 não será fácil!
(*) Jornalista e auditor-fiscal
(Publicado no Jornal do Diap de 30/dez/2014)
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Dia das Crianças

N

a década de 1920, 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 Brinquedos Estrela fez uma

promoção conjunta com a Johnson & Johnson para lançar a “Semana do Bebê Robusto” e aumentar suas vendas, é que a data
passou a ser comemorada. A estratégia
deu certo, pois desde então o dia das Crianças é comemorado com muitos presentes!

os fabricantes de brinquedos decidiram
escolher um único dia para a promoção e fizeram ressurgir o antigo decreto.
A partir daí, o dia 12 de outubro se tornou uma data importante para o setor de
brinquedos.

Logo depois, outras empresas decidiram criar a Semana da Criança, para
aumentar as vendas. No ano seguinte,

E com isso, as crianças ganharam um
dia só para elas e acompanhado de brinquedos, claro!

Crianças e adultos-monitores
fazem a festa da comilança
Os garotos também entram
na “dança”...
Com certa ansiedade,
os pequenos aguardam
a sua vez, mas...

Pose é tudo...

... não é mesmo?
...conseguem
e aguardam a
brincadeira

Como diz
o ditado:
“Trabalho
de criança
é pouco...

...só não aproveita
quem é louco”...

Nossos amigos interioranos em casa

T

odos os anos ocorre no mês de dezembro em nossa Colônia de Férias,
o encontro dos funcionários das usinas
de várias cidades do interior paulista, entre elas Ibirá, Serrana e Andradina.
Neste ano, o pessoal veio em duas
turmas, num total de 600 pessoas, que
adoram nosso reduto, a praia e nossas
áreas de lazer para muitas brincadeiras.

A alegria está estampada no
rosto de cada um e de todos

Meio a contragosto,
o pessoal vai se despedindo
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Réveillon em nossa casa de praia

N

ós, brasileiros, comemoramos o réveillon dia 31 de dezembro, com
muitas festas, comidas, bebidas e fogos.
Nessa comemoração estão presentes
as famílias, parente e amigos.
Todos ficam em vigília até o horário da meia-noite. Na hora que o relógio aponta a chegada de um novo ano
muitas são as congratulações. Algumas pessoas apostam em diversas
simpatias para receber os próximos
12 meses.

Nosso pessoal de
suporte, para "o que
der e vier", sempre dá
conta do recado

A principal simbologia do ano novo
está em vestir roupa branca. É um sinal
de paz. A bebida mais utilizada nos festejos da virada de ano é o champanhe.
Outra tradição do ano novo é a ceia.
No preparo, ingredientes como lentilha,
diversos grãos, romã, frutas com grãos
vermelhos e alimentos que representam
a prosperidade. Essa tradição já está tão
arraigada que algumas pessoas fazem
até mesmo simpatia com tais alimentos: guardar sete sementes de romã na

carteira. Assim, não faltará dinheiro em
todo o ano.
Mais do que a história do ano novo,
vale a pena entender que o real sentido do ano novo deve estar em cada indivíduo. Para isso, fazer realmente valer
a pena e não deixar apenas que a simbologia esteja presente só no momento
da virada.
Veja como foi nosso réveillon em
nossa casa praiana em Praia Grande..

