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A pretendida
reforma SINDICAL
De tempos em tempos, vemos a agitação na imprensa que questiona
os direitos trabalhistas ou a Justiça do Trabalho. Questionam o sistema sindical vigente e pretendem ressuscitar a absurda Convenção 87
da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Tudo sob pretexto
de aliviar a Justiça do Trabalho. Trata-se de uma falácia, pois a reforma pretendida tornaria bem mais caro o sindicalismo, enfraqueceria
os sindicatos e não teria nenhum tipo de influência para dinamizar
litígios trabalhistas. Análise do tema no Editorial, na página 2.

FGTS: multa e juros
Como vimos fazendo nas últimas edições de O Arauto, voltamos a
lembrar aos associados, e demais membros de nossa categoria, os direitos sobre os temas expostos, e também a revisão de aposentadorias,
conforme vem sendo divulgado pela imprensa. Página 2.
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No Reino da ALEGRIA

Com esse tema, a Colônia de Férias esteve lotada com associados para os
tradicionais festejos momescos. Pelo salão, na categoria Adulto, desfilaram
Rei Momo, Marquesa, Palhaço Pirulito, Espantalho, Porta-Bandeira e Mestre-Sala, além dos blocos e associados que surpreenderam o público pela
riqueza das fantasias. As crianças também participaram com desenvoltura. O
júri votou para premiar os melhores nas suas categorias. Páginas 10, 11 e 12.

Salvemos o

PLANETA!

INSS especial
para AUTÔNOMO
O presidente da República assinou decreto que permite ao trabalhador
autônomo contribuir para a Previdência Social com alíquota menor,
sobre o salário mínimo, a partir de abril deste ano. Com isso, o governo
pretende ganhar a contribuição de 3,4 milhões de autônomos, entre
eles donas de casa, estudantes, desempregados e trabalhadores que prestam serviços para pessoas físicas. Página 9.

Nuclave
Novos e dinâmicos cursos serão ministrados nos meses de março e
abril. Conheça-os nas páginas 5, 6 e 7.

As bases da vida em nosso Planeta estão ameaçadas. O crescimento populacional, com ele os bens naturais de manutenção às necessidades mínimas de sobrevivência, como a água, o ar, os rios, as florestas, os mananciais, as fontes naturais renováveis de alimento estão cada vez mais degradados, escassos e poluídos, em razão de um comportamento mal-educado, esbanjador, egoístico e brutal do ser humano, que se tornou inimigo da natureza e, por conseqüência, de si
próprio. Recentemente, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da ONU, divulgou seu relatório a respeito do aquecimento global,
um documento de 21 páginas que projeta complicações para o futuro do planeta. O fato colocou homens e nações em alerta que, agora, tentam minimizar as
alterações do ecossistema em benefício das gerações futuras. Páginas 3, 4 e 5.
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EDITORIAL

Da pretendida reforma sindical
como meio de aliviar a Justiça do Trabalho
De tempos em tempos, vemos a
agitação na imprensa questionando os direitos trabalhistas ou a Justiça do Trabalho. Questionam o
sistema sindical vigente. Relembram, pretendendo sua ressurreição, a absurda Convenção 87 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Trata-se de uma falácia. A reforma
pretendida tornaria bem mais caro
o sindicalismo, enfraqueceria os
sindicatos e, portanto, não teria
nenhum tipo de influência para dinamizar litígios trabalhistas ou para
melhorar os direitos trabalhistas.
Ao contrário, dará azo à perda destes direitos, disfarçados em diversos títulos como “flexibilização”,
Aí aparecem os luminares de sem- “adaptação ao mundo moderno” e
pre, com suas luzidias estatísticas. outras “enganações” etc.
O Brasil seria o campeão de reclamações trabalhistas já que mi- É claro que tudo o que existe em
lhares delas ocorrem por ano, funcionamento sempre tem posquando em outros países este nú- sibilidade de ser retocado, memero seria pequeno. Este é o prin- lhorado, reformado. No entanto,
cipal argumento. Os fóruns em não é o que ocorreria com a reoutros países seriam mais extra- forma pretendida. Nela se prejudiciais, daí a rapidez na solução tende mudar tudo. Apenas para
de pendências e poucos ajuiza- dar poder a quem hoje não tem e
mentos.
não para melhorar a situação do
trabalhador.
Aí vêm os companheiros das
Centrais, ávidos por regularizar Já se criou, contra os interesses
sua atividade como sindical (já dos empregados, as CCPs (Coque não o são), e aproveitam para missões de Conciliação Prévia),
defender a reforma sindical para este fim, e nada mudou. Ou
como panacéia para este e outros seja, mesmo sujeitando o empremales. A reforma daria um sin- gado aos interesses dos empredicalismo forte, barato e alivia- gadores, ainda assim espontaneria a Justiça!
amente eles não têm o interesse

em quitar débitos. Portanto, as
CCPs foram a prova de que não
é o sistema que não funciona,
mas as pessoas que não o deixam
funcionar.
Não se enganem os companheiros.
Há milhares de ações porque o empresariado, salvo honrosas exceções, não cumpre a lei trabalhista.
E como os atores são os mesmos
– empregados, empregadores,
sindicatos, juízes, advogados, –
é obvio que tudo continuará
igual, após a pretendida reforma,
com a única modificação de passar o poder sindical para as Centrais e pagarem mais os trabalhadores por sua representação sindical, com menos segurança para
recebimento de seus haveres,
pois não terão a força do Poder
Judiciário a seu lado.
De fato, é impossível, via Sindicato, sem o poder de exigir dos
patrões documentos, exame de livros e de dossiês dos empregados,
fazer quitações gerais, sem lesão
ao direito do empregado. E sem o
poder da Justiça do Trabalho para

executar os faltosos, impossível A verdadeira reforma, portanto, é
aquela que der: 1) aumento do
dinamização nos pleitos.
poder aos sindicatos via garantia
Portanto, não será a reforma sin- da unicidade e melhoria no sistedical pretendida – aliás, inconsti- ma de representação; 2) reforço
tucional, por isso tirada de pauta do poder normativo da Justiça do
– que irá tornar mais efetivos os Trabalho; 3) dinamização do processo trabalhista, retirando dele
direitos dos trabalhadores.
o governo (INSS e Imposto de
Além disso, brande-se a Conven- Renda) e, por fim, 4) fazendo-se
ção 87 da OIT, pela pluralidade a contra-reforma, com a retirada
sindical, como se isto fortaleces- dos entulhos que aduziram nas
se os sindicatos. Ao contrário. Sin- suas costas, atravancando ainda
dicatos múltiplos, defendidos pela mais a sua eficiência. Na execuConvenção, ensejam sindicatos ção, deve-se seguir na trilha já
fracos e sujeitos a serem forma- iniciada de apreensão de numedos pelos patrões ou com poderes rário etc., isto tudo com maior
para neles intervirem. Portanto, implementação de novas varas,
também esta reforma defendida com mais verbas para modernipor alguns juristas não é hábil a zação da Justiça do Trabalho tortornar os direitos trabalhistas mais nando-a mais online, melhor treinamento de funcionários e conefetivos. Ao contrário.
tratação dos necessários. Isto é
Assim, temos que nosso sistema de que dinamizará a Justiça.
unicidade, com homologações nas
rescisões e litígios por eventuais di- Ou seja, cabe reformar para meferenças, em Justiça Especializada lhorar. Jamais a persistência de
apenas para este fim, é o mais justo reformas que já provaram serem
e mais avançado do mundo. Caso piores para a Justiça, e jamais o
não haja pagamento, a Justiça tem retorno da reforma sindical sepulo Poder de execução de bens, coisa tada que nada mudará a favor do
que o Sindicato não poderá fazer. empregado!

ANÁLISE TRABALHISTA

Multa e juros progressivos do FGTS
e revisão de aposentadorias
Como vimos fazendo nas últimas edições de O Arauto, voltamos a lembrar aos associados, e demais membros de nossa categoria, inclusive
aposentados, os direitos sobre os temas acima expostos, conforme tem divulgado a imprensa em geral
Dr. Nivaldo Pessini

Da multa de 40%
do FGTS
Todos os companheiros que se
aposentaram, sem pedir demissão ou ser despedido, isto é, sem
baixa na Carteira Profissional,
continuando na empresa, e que
nos últimos 2 anos foram despedidos sem justa causa, têm o
direito de pleitear da empresa
a multa de 40% do FGTS.

Supremo Tribunal decidiu que isso, alguns extratos, ou guia de
a aposentadoria não é causa de retirada na rescisão, são imporrescisão de contrato.
tantes para a conferência.

Dos juros
progressivos
do FGTS

Os companheiros que ingressaram na empresa até setembro de
1971 e dela saíram após março
de 1977, têm direito a juros progressivos de 6% sobre seu FGTS
Este direito não era reconheci- recebido, caso não tenham sido
do até recentemente, quando o pagos na época da rescisão. Por

É necessária a entrada na mesma empresa até setembro de
1971 e a saída após março de
1977 e a comprovação do não
recebimento.
Mesmo que tenha saído por
ocasião da aposentadoria.

proporcionais ao salário mínimo.
O pleito implica atrasados,
novo benefício corrigido e utilização do mesmo critério de
reajuste doravante.
As aposentadorias para quem Maiores esclarecimentos, doganha mais do que um salário cumentação necessária e custo
mínimo estão defasadas em re- inicial: Telefone: 3104-5194.
lação ao número de salário mínimo. Não é possível pleitear a
Dr. Nivaldo Pessini
equiparação por número de saé advogado em São Paulo
lário mínimo.
e membro do Departamento

Das revisões de
aposentadorias =
salário mínimo

Os juros progressivos são plei- No entanto, há base para se pleiteados junto à Caixa Econômi- tear a recuperação para estas aposentadorias ou pensões, reajustes
ca Federal (CEF).

Jurídico do Sindicato
dos Empregados Vendedores
e Viajantes do Comércio
no Estado de São Paulo.
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Salvemos o planeta enquanto há tempo!
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da ONU, divulgou recentemente seu relatório
a respeito do aquecimento global, um documento de 21 páginas que projeta complicações para o futuro do planeta.
O comitê do IPCC conta com cientistas que representam 113 países
Nosso planeta é composto por 3/4
de água, divididos em 3 categorias: água salgada, geleiras e água
doce. A água salgada ocupa cerca
de 97%, porém não são potáveis e
não podemos bebê-la. Outros 2%

são em forma de geleiras no oceano e também não são disponíveis
para o uso. A água doce se subdivide em dois grupos. O primeiro
ocupa 0,99% do total e é composto por águas subterrâneas em for-

ma de vapor, o que significa que
também podemos consumir. O segundo são as águas doces de rios
e lagos disponíveis para nosso
consumo, somando apenas 1% do
espaço aquático no planeta terra.

Efeito Estufa e Aquecimento Global

O aquecimento global é o aumento da temperatura terrestre (não só
numa zona específica, mas em
todo o planeta) e tem preocupado
a comunidade científica cada vez
mais. Acredita-se que seja devido

ao uso de combustíveis fósseis e
outros processos em nível industrial, que levam à acumulação na
atmosfera de gases propícios ao
Efeito Estufa, tais como o Dióxido de Carbono, o Metano, o Óxi-

do de Azoto e os CFCs.
Há muitas décadas que se sabe da
capacidade que o Dióxido de Carbono tem para reter a radiação infravermelha do Sol na atmosfera,
estabilizando assim a temperatura terrestre por meio do Efeito
Estufa, mas, ao que parece, isto em
nada preocupou a humanidade que
continuou a produzir enormes
quantidades deste e de outros gases de Efeito Estufa.
No caso de não se tomarem medidas drásticas, de forma a controlar
a emissão de gases de Efeito Estufa é quase certo que teremos que
enfrentar um aumento da temperatura global que continuará indefinidamente, e cujos efeitos serão
piores do que quaisquer efeitos provocados por flutuações naturais, o
que quer dizer que iremos provavelmente assistir às maiores catástrofes naturais (agora causadas indiretamente pelo Homem) alguma
vez registradas no planeta.

Nível dos oceanos
Pesquisa realizada na Austrália afirma que o nível global dos mares
pode subir até 34 cm neste século.
A descoberta, publicada no periódico Geophysical Research Letters,
coincide com as previsões do Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas, de 2001, de que
o nível médio do mar subiria entre
9 cm e 88 cm entre 1990 e 2100.
Os dados foram obtidos em centros de medição de todo o mundo,
que mostraram que o nível do mar
está subindo.
Se nada for feito, no começo do
terceiro milênio a temperatura
média da Terra terá aumentado em
15 graus e o nível dos oceanos terá
subido mais de 11 metros, inundando várias cidades.
A acidez dos oceanos diminuirá de
modo significativo, o que representará um problema para os organismos marítimos como os corais e o plâncton, o que por sua vez
afetará negativamente o conjunto
do ecossistema.
Precisamos reverter este quadro o
mais rápido possível. A falta de

informação e consciência de empresários e a sociedade num todo
fazem com que esse quadro piore
a cada dia.
Uma das conclusões é que o aumento do nível dos oceanos tem
sido bem superior ao estimado no
relatório de 1990, que serviu de
base para o Protocolo de Quioto,
e mesmo o previsto em 2001. Em
vez de 2 milímetros por ano, o real
verificado foi de 3,3 mm.
Outra é que a temperatura média
do planeta subirá de 1,8ºC a 4ºC
até 2100, provocando um aumento do nível dos oceanos de 18 a 59
cm, inundações e ondas de calor
mais freqüentes, além de violentos ciclones.
Segundo os estudiosos, cerca de
90% do aquecimento da Terra se
deve às emissões de dióxido de
carbono. Ou seja, inequivocamente, é a mão do homem que
provoca isso. E mudanças de
comportamento, individual e coletivo, são imprescindíveis para
adiar ao máximo as catástrofes
  
ora anunciadas.
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Desmatamento

Se não forem tomadas medidas
para deter o ritmo atual de desmatamento, a cobertura florestal na
Amazônia brasileira deve perder
2,1 milhões de quilômetros quadrados até 2050 - uma área maior
que a do México. Isso significaria
uma redução de 39% em relação
ao patamar atual e de mais de 50%
em comparação à cobertura original, de pouco mais de 6 milhões
de quilômetros quadrados. A avaliação é de um estudo feito pelo
Inpe - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e divulgado pelo
Ministério do Meio Ambiente. O
estudo aponta ainda que a temperatura da Amazônia poderá aumentar, até 2100, entre 3 e 8 graus
Celsius.
O desmatamento da região, se não

diminuir, poderá, junto com o
aquecimento global, afetar o clima de outras regiões, como o
semi-árido nordestino - justamente
a região brasileira que concentra
alguns dos piores indicadores sociais do Brasil. “As temperaturas
podem aumentar de 2ºC a 5ºC no
Nordeste até o final do século 21.
A Caatinga será substituída por
uma vegetação mais árida. O desmatamento da Amazônia pode deixar o semi-árido mais seco. Com
o aquecimento, a evaporação aumenta e a disponibilidade hídrica
diminui. O clima mais quente e
seco poderia levar a população a
migrar para as grandes cidades da
região ou para outras regiões, gerando ondas de ‘refugiados ambientais”, afirma o estudo.

Biocombustível

O que podemos fazer
A quantidade de lixo produzida
semanalmente por um ser humano é de aproximadamente 5 kg.
Se somarmos toda a produção
mundial, os números são assustadores.

de lixo se deve ao aumento do
poder aquisitivo e ao perfil de
consumo de uma população.
Além disso, quanto mais produtos industrializados existir, mais
lixo é produzido, como embalagens, garrafas etc.

tário. A fermentação gera dois produtos: o chorume e o gás metano.

Apenas 2% do lixo de todo o Brasil
são reciclados! Isso ocorre porque
reciclar é 15 vezes mais caro do que
simplesmente jogar o lixo em aterSó o Brasil produz 240 mil toros. A título de comparação, o perneladas de lixo por dia. O au- Em torno de 88% do lixo domésti- centual de lixo urbano reciclado na
mento excessivo da quantidade co brasileiro vai para o aterro sani- Europa e nos EUA é de 40%.

O que é reciclagem
Reciclagem é o retorno da matériaprima ao ciclo de produção do qual
foi descartado. O termo, porém, já
vem sendo usado popularmente para
designar o conjunto de técnicas envolvidas nesse processo: a coleta
dos materiais que se tornariam lixo
(ou que já estão no lixo), a separação desses materiais e o seu processamento. A reciclagem de materiais
é muito importante, tanto para diminuir o acúmulo de dejetos, quan-

to para poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Além
disso, reciclar causa menos poluição ao ar, à água e ao solo.
Podemos ajudar a natureza com a
coleta seletiva, que é um sistema
de recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos,
previamente separados na fonte
geradora. Estes materiais são vendidos às indústrias recicladoras ou

aos sucateiros.
As quatro principais modalidades
de coleta seletiva são: domiciliar,
em postos de entrega voluntária,
em postos de troca e por catadores.
A coleta seletiva domiciliar assemelha-se ao procedimento clássico de coleta normal de lixo. Porém, os veículos coletores percorrem as residências em dias e horários específicos que não coincidam com a coleta normal.

O que pode ser reciclado - Jornais e revistas; folhas de caderno; formulários de computador; caixas em
geral; aparas de papel; fotocópias; envelopes; provas; rascunhos; cartazes velhos; papel de fax.
O petróleo e demais fontes fósseis
de energia, que contribuem para o
aquecimento global, estão com os
dias contados. Segundo especialistas, as reservas atuais darão conta
do abastecimento mundial por
mais apenas 40 anos.
Partindo dessa realidade, o mundo todo começa a investir seriamente em outras fontes prováveis
de energia já pesquisadas no passado: a produção de biocombustíveis e o melhor aproveitamento
de gás natural ou qualquer outro
combustível renovável e não-poluente.
Após a discussão do Protocolo de

Quioto, através do qual os países
devem diminuir sua cota de emissão de gás carbônico (CO2), principal causador do efeito estufa, o
tema voltou com força redobrada.
A forte questão é: qual a melhor
tecnologia a ser adotada e qual
matéria-prima utilizar para geração de energia?
Nesse quadro, vemos o biodiesel
como uma das grandes soluções.
O biodiesel é obtido através de um
óleo vegetal que passa por um processo químico com etanol ou metanol. O etanol é obtido através da
cana-de-açúcar, matéria-prima ricamente produzida no Brasil.

Papel não reciclável - Etiqueta adesiva; papel carbono; fita crepe; papéis sanitários; papéis metalizados; papéis parafinados; papéis plastificados; papéis sujos; guardanapos; pontas de cigarro; fotografias.
Metal reciclável - Lata de folha de flandres (lata de óleo, de salsicha, leite em pó etc.); lata de alumínio;
sucatas de reformas.
Metal não reciclável - Esponjas de aço; canos.
Vidros recicláveis - Embalagens; garrafas de vários formatos; copos.
Vidros não recicláveis - Espelhos; vidros planos; lâmpadas; cerâmica; porcelana; tubos de TV; gesso.
Plástico reciclável - Embalagem de refrigerante; embalagem de material de limpeza; copinho de café;
embalagem de margarina; canos e tubos; sacos plásticos em geral.
Plástico não reciclável - Cabo de panela; tomadas; embalagem de biscoito; misturas de papel plástico e
metalizado.
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Benefícios econômicos da reciclagem
• A reciclagem de papel economiza matéria-prima (celulose).
• A reciclagem de 1 kg de vidro
quebrado (cacos) gera 1 kg de vidro novo, economizando 1,3 kg de
matérias-primas (minérios). A cada
10% de utilização de cacos, há uma
economia de 2,9% de energia.
• A reciclagem de alumínio economiza 95% da energia que seria

usada para produzir alumínio primário.
• A reciclagem de lixo orgânico,
por meio da compostagem, resulta em adubo de excelente qualidade para a agricultura.
• Uma única latinha de alumínio
reciclada economiza energia suficiente para manter um aparelho de
TV ligado durante três horas.

Benefícios ambientais
da reciclagem

Tempo para o lixo se decompor
Palito de fósforo ................................. 6 meses

Garrafa de plástico .............. mais de 100 anos

Ponta de cigarro ............................. 1 a 2 anos

Latinha de cerveja ............................ 200 anos

Chiclete ................................................ 5 anos

Tecido ................................ de 100 a 400 anos

Lata ..................................................... 10 anos

Fralda descartável ............................ 600 anos

Sacos Plásticos ........................... 30 a 40 anos

Vidro ................................ mais de 4000 anos!

Padrão de cores
AZUL: papel/papelão;
VERMELHO: plástico;
VERDE: vidro;
AMARELO: metal;
PRETO: madeira;
LARANJA: resíduos perigosos;
BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;
ROXO: resíduos radioativos;
MARROM: resíduos orgânicos;
CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação.
(Publicado no DOU de 19/06/2001)

• 50 kg de papel reciclado evitam
o corte de uma árvore de 7 anos.
• Cada tonelada de papel reciclado pode substituir o plantio de
até 350 m² de monocultura de eucalipto.
• Uma tonelada de papel reciclado economiza 20 mil litros de água
e 1.200 litros de óleo combustível.
• A reciclagem de vidro diminui a
emissão de gases poluidores pelas fábricas.
• A reciclagem do plástico impe-

de um enorme prejuízo ao meio
ambiente, pois o material é muito resistente a radiações, calor, ar
e água.
• A cada quilo de alumínio reciclado, 5 kg de bauxita (minério
com que se produz o alumínio) são
poupados.
• A reciclagem de vidro aumenta
a vida útil dos aterros sanitários e
poupa a extração de minérios
como areia, barrilha, calcário, feldspato etc.

Programa de Coleta Seletiva
O programa de Coleta Seletiva da
Prefeitura de São Paulo teve algumas alterações no ano de 2005.
Numa primeira fase, as rotas de
atendimento foram ampliadas de
52 para 68 distritos. Esses distritos são atendidos pelo serviço de
coleta porta a porta feito pelas concessionárias em caminhões compactadores. O material separado

pelos moradores é recolhido em
dias e horários diferentes da coleta normal ou domiciliar.
Com a ampliação de rotas e horários o volume de material recolhido
teve um aumento de 20% (de 1,8
mil ton/mês para 2,2 mil ton/mês).
Todo resíduo coletado pelos caminhões compactadores e pelas cooperativas são encaminhados para 15

Centrais de Triagens conveniadas
com a Prefeitura, onde é separado,
prensado e comercializado.
Além do serviço de coleta porta a
porta, a Prefeitura também está
incentivando a instalação de contêineres dentro de condomínios,
otimizando o uso deste equipamento. (Mais informações no site:
www.capital.sp.gov.br).

Benefícios sociais da reciclagem

• Contribui para a diminuição do
volume de lixo: o Brasil produz
atualmente 240 mil toneladas de
lixo por dia.
• Recoloca no ciclo de produção
um material que pode contaminar
o solo, a água e o ar.
• Dá a destinação correta ao produto que, caso contrário, é muitas
vezes acumulado em infectos lixões.
• A reciclagem de papel gera milhares de empregos: dos catado-

res de papel aos. empregados em
empresas de intermediação e recicladoras.
• A reciclagem de plástico no Brasil gera cerca de 20 mil empregos
diretos em 300 indústrias de reciclagem.
• No Brasil, estima-se que 100 mil
pessoas vivam exclusivamente de
coletar latas de alumínio para reciclagem, conseguindo um rendimento mensal, cada uma, de três
salários mínimos.

Vamos arrumar nossa
Casa para que estes e outros
animais não se perpetuem
apenas no papel.
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PESQUISA MENSAL
DA CLASSIFICAÇÃO DE ANÚNCIOS*

PESQUISA DE SALÁRIOS E CONDIÇÕES POR AMOSTRAGEM PROFISSIONAL DE VENDAS
Extraídos do setor de homologações do SIVENVI

DEZEMBRO/2006

Ref: Dezembro/2006

Total de anúncios :

861
ESTADÃO %
94
10,92

322
FOLHA
2

%
0,62

1183
TOTAL
-

%
0,00

POSSUIR VEÍCULO
IDADE
18 a 25
91
10,57
76
23,60
167 14,12
25 a 35
60
6,97
7
2,17
67
5,66
35 a 40
0,00
2
0,62
2
0,17
Acima de 40
0,00
0,00
0,00
ESCOLARIDADE
2º Grau
328
38,10
210
65,22
538 45,48
Técnico
112
13,01
0,00
112
9,47
Superior
28
3,25
0,00
28
2,37
Pós - Graduação
0,00
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE
Norte
6
0,70
16
4,97
22
1,86
Sul
12
1,39
2
0,62
14
1,18
Leste
14
1,63
8
2,48
22
1,86
Oeste
0,00
3
0,93
3
0,25
Interior
4
0,46
0,00
4
0,34
Grande São Paulo
24
2,79
22
6,83
46
3,89
TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Até 3 anos
0,00
0,00
0,00
acima de 5 anos
0,00
0,00
0,00
Experiência comprovada
861
100,00
322
100,00
1.183 100,00
CONHEC. INFORMÁTICA 163
18,93
20
6,21
183 15,47
IDIOMAS
INGLÊS
21
2,44
0,00
21
1,78
ESPANHOL
0,00
0,00
0,00
ALEMÃO
0,00
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
94
10,92
2
0,62
0,00
REGISTRO
767
89,08
320
99,38
1.087 91,89
AUTÔNOMO
94
10,92
2
0,62
96
8,11
O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 03,10,17,24, 31 de dezembro 2006.

TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
4
SOMENTE FIXOS
4
SOMENTE COMISSÕES
0

POSSUIR VEÍCULO
IDADE

22

18 a 25
25 a 35
35 a 40
Acima de 40
ESCOLARIDADE
2º Grau

R$ 2.610,00

MÁXIMA

R$ 5.033,33

Ref: Janeiro/2007
TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
4
SOMENTE FIXOS
5
SOMENTE COMISSÕES
0

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

R$ 2.770,57

MÁXIMA

R$ 3.600,00

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
9
COMÉRCIO
0
SERVIÇO
0

Total de Homologações: 111/ Total de Amostragens: 09

AGENDA DE EVENTOS
MARÇO/ABRIL 2007
O QUE VOCÊ FAZ PARA FIDELIZAR O SEU CLIENTE?
Objetivos: O participante aprende técnicas eficientes para
aumentar as vendas, fidelizar o cliente e satisfazer necessidades.

Início: 26/mar
Término: 29/mar
Horário: 19h às 22h

Programa:
Conhecer as necessidades dos clientes;
Técnicas para estimular o cliente a comprar novamente;
Como atender bem um potencial novo cliente e um antigo;
Como enxergar nos colegas e fornecedores possíveis clientes;
Investigar por que clientes deixam de comprar o produto ou serviço.
Incluso: Material Didático,
Dias da semana: segunda a quinta
Certificado e Coffee-Break.
Carga horária: 12 horas
(Associados: 40% de desconto)
Investimento: R$ 100,00

ACCESS AVANÇADO

%

275
FOLHA

502
TOTAL

%

9,69

30

10,91

63
22

27,75
9,69

31
18

11,27
6,55

94
40

18,73
7,97

-

0,00
0,00

8
-

2,91
0,00

8
-

1,59
0,00

%
0,00

108

47,58

128

46,55

236

47,01

Técnico
Superior

4
-

1,76
0,00

3
11

1,09
4,00

7
11

1,39
2,19

Pós - Graduação
REGIÃO QUE RESIDE

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Norte
Sul

18
4

7,93
1,76

6
12

2,18
4,36

24
16

4,78
3,19

Leste
Oeste

4
-

1,76
0,00

3
10

1,09
3,64

7
10

1,39
1,99

Interior
Grande São Paulo

28

0,00
12,33

4
9

1,45
3,27

4
37

0,80
7,37

TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Até 3 anos
-

0,00

-

0,00

-

0,00

acima de 5 anos
Experiência comprovada

193

0,00
85,02

275

0,00
100,00

468

0,00
93,23

CONHEC. INFORMÁTICA 60
IDIOMAS

26,43

68

24,73

128

25,50

INGLÊS
ESPANHOL

-

0,00
0,00

4
-

1,45
0,00

4
-

0,80
0,00

ALEMÃO
FRANCÊS

-

0,00
0,00

-

0,00
0,00

-

0,00
0,00

DISPONIB. P/ VIAGENS
REGISTRO

22
219

9,69
96,48

30
245

10,91
89,09

464

0,00
92,43

AUTÔNOMO

22

9,69

30

10,91

52

10,36

O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2007.

Objetivos: Propiciar aos usuários noções sobre banco de dados; Criação de banco de dados para o
gerenciamento de informações.
Pré-requisitos: Aconselhável experiência em ambiente Windows.
Carga horária: 30 horas.
Metodologia: Exposição da teoria com aplicação prática imediata em exercícios de assimilação;
um aluno por micro; turmas reduzidas e salas climatizadas.
Programa:
Introdução ao Access:
• Conceitos e termos utilizados;
• Noções básicas sobre o Access.
Construindo um banco de dados:
• Criando uma tabela;
• Criando um formulário.
Trabalhando com dados:
• Criando uma consulta;
• Encontrando os dados desejados;
Dias da semana: segunda a quinta
• Exibir dados de várias tabelas em um Início: 02/abr
Término: 26/abr
Carga horária: 24 horas
formulário.
Horários: 19h às 21h Investimento: R$ 250,00
Apresentando seus dados:
• Criando relatórios impressos;
Incluso: Material Didático, Certificado e Coffee-Break.
• Conceitos sobre Macros;
(Associados: 40% de desconto)
• Personalizando e automatizando.

PALESTRA
GRATUITA

227
ESTADÃO

MÍNIMA

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
5
COMÉRCIO
2
SERVIÇO
1

Total de Homologações: 85/ Total de Amostragens: 08

JANEIRO/2007
Total de anúncios :

MÉDIA SALARIAL

SOBREVIVENDO NA SELVA DOS NEGÓCIOS
Objetivos: Princípios de gestão de pequenos negócios,
para futuros empreendedores.
Data: 03/abr
Horário: 19h
Dia da semana: terça
Vagas: Limitadas
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NEGOCIAÇÕES BEM-SUCEDIDAS
Objetivos: Adquirir uma visão conceitual sobre negociações,
desenvolver as metodologias e técnicas ampliando o raciocínio
estratégico e aumentar o poder de gerar negociações eficazes.

Início: 09/abr
Término: 12/abr
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

Curso In Company

Programa:
Autodiagnóstico da capacidade atual de negociar;
Metodologia para negociações bem-sucedidas;
O que as partes querem - expectativas e problemas;
Planejamento e Script da negociação;
Concentração nos interesses, não nas posições;
Eficácia da comunicação durante as reuniões;
Técnicas de concessões e barganha de poder;
Motivações pessoais podem ajudar ou atrapalhar;
Percepção, técnicas das perguntas - paráfrase;
Trabalhar objeções e superar impasses;
O que fazer e o que evitar fazer numa negociação;
Lidando com pessoas e situações difíceis.

Incluso: Material Didático, Certificado e Coffee-Break.
(Associados: 40% de desconto)

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Objetivos: O participante aprende a analisar ativamente o processo de compra,
mobilizando conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com o
comportamento de compra, identificando os traços individuais dos consumidores e a
influência do contexto social nas decisões de compra.
Programa:
Reconhecer como é feito o estudo do comportamento das
empresas e do consumidor pelos profissionais de marketing;
Definir as necessidades e desejos dos consumidores e aplicar as
ferramentas de Marketing nesse cenário;
Aplicar as teorias que explicam o comportamento do consumidor
como indivíduo, no processo de compra;
Identificar grupos de referência, líderes de opinião, classes
sociais, estilo de vida, cultura e valores no contexto social do
comportamento do consumidor;
Analisar as diversas etapas do processo de decisão de compra
incluindo os aspectos de adaptação das estratégias de Marketing,
considerando os diferentes tipos de consumidores.

No período de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, o Nuclave
desenvolveu treinamento In Company para a empresa M. Cassab
Comércio e Indústria Ltda., com o tema Técnicas Avançadas
em Negociações.
José Antonio Kairalla Caraccio foi o palestrante.
Na foto, a equipe presente ao treinamento.

A Escola dos Bichos
Início: 16/abr
Término: 19/abr
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

Incluso: Material Didático, Certificado e Coffee-Break.
(Associados: 40% de desconto)

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO EM MARKETING

PALESTRA
GRATUITA

Objetivos: Busca cultivar a avaliação crítica sobre os fatores de mercado
que se relacionam com o desenvolvimento, teste e lançamento de produtos
inovadores;
Comportamento do consumidor e habilidades inovadoras.
Programa:
Os conceitos de criatividade e inovação: atitudes pessoais e de
características do ambiente que influenciam a criatividade e
inovação; O trabalho criativo em grupo; uso de técnicas de
Início: 23/abr
brainstorming, mind-mapping; redefinição heurística e
Término: 26/abr
pensamento lateral;
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta O processo de inovação: análise de tendências do mercado e do
consumidor; geração de idéias; seleção de idéias; planejamento da
Carga horária: 12 horas
estratégia de lançamento do produto ou serviço;
Investimento: R$ 100,00
A estruturação das idéias: organização do brief, escopo e
Incluso: Material Didático,
planejamento da execução da idéia sob a forma de projeto;
Certificado e Coffee-Break.
Etapas da comunicação de marketing: formas integradas de
(Associados: 40% de desconto)
comunicação; Internet, Comunidades Virtuais e “Boca a Boca”.

OLHO NO OLHO DO CLIENTE
Objetivos: Para entronizar a presença dos homens de vendas junto ao cliente
como fator crítico de sucesso e insubstituível por qualquer tecnologia.
Data: 03/mai
Horário: 19h
Dia da semana: quinta
Vagas: Limitadas

Conta-se que vários bichos decidiram fundar uma escola. Para
isso reuniram-se e começaram a
escolher as disciplinas.
O Pássaro insistiu para que houvesse aulas de vôo.
O Esquilo achou que a subida perpendicular em árvores era fundamental.
E o Coelho queria de qualquer jeito que a corrida fosse incluída.
E assim foi feito, incluíram tudo,
mas cometeram um grande erro.
Insistiram para que todos os bichos praticassem todos os cursos
oferecidos.
O Coelho foi magnífico na corrida; ninguém corria como ele.
Mas queriam ensiná-lo a voar.
Colocaram-no numa árvore e disseram: “Voa, Coelho”. Ele saltou
lá de cima e “pluft”! Coitadinho!
Quebrou as pernas. O Coelho não
aprendeu a voar e acabou sem poder correr também.

O Pássaro voava como nenhum
outro, mas o obrigaram a cavar
buracos como uma toupeira. Quebrou o bico e as asas, e depois
não conseguia voar tão bem, e
nem mais cavar buracos.
Sabe de uma coisa?
Todos nós somos diferentes uns
dos outros e cada um tem uma
ou mais qualidades próprias. Não
podemos exigir ou forçar para
que as outras pessoas sejam parecidas conosco ou que tenham
nossas qualidades. Se assim agirmos, acabaremos fazendo com
que elas sofram e, no final, elas
poderão não ser o que queríamos
que fossem e ainda pior, elas
poderão não mais fazer o que
faziam bem feito.
Respeitar as diferenças é amar as
pessoas como elas são!
(Autor desconhecido)
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Aprenda a vender
Stephen Kanitz

Uma das frases mais infelizes proferidas por Peter Drucker, o badalado guru internacional de administração, é: “Marketing é tudo
aquilo que se faz numa empresa
para tornar vendas desnecessárias”. Provavelmente, Drucker se
referia ao esforço de pré-venda,
mas levaram sua idéia ao extremo.
Ninguém acha mais necessário
vender à moda antiga, mostrando
os detalhes do produto, suas funções e qualidades, ou respondendo às perguntas dos clientes. Para
quê? Segundo a lógica vigente,
com um bom diretor de marketing
a empresa contratará uma brilhante agência de propaganda, que elaborará uma fantástica campanha
de televisão, que por sua vez fará
a cabeça dos consumidores, que
arrombarão as portas dos supermercados, pegarão o produto direto da prateleira e o levarão sem
questionamento ao caixa para o
devido pagamento. Não há mais
necessidade de vendedor. E a próxima etapa da estratégia já está em
curso: eliminar até o supermercado ou o “ponto-de-venda” e passar a “vender” tudo pela internet.
Nem o contato com o cliente será
mais necessário.
Noventa e nove por cento dos sites de comércio eletrônico nem
foto de seus produtos oferece - no
máximo uma 3 por 4, feita de um
lado só. Eles não têm telefone para
tirar dúvidas antes da compra. É
de propósito, pois não querem lhe
vender nada, só querem que você

compre tudo. Quando existe o telefone, não existe a telefonista. Em
seu lugar, computadores, que mandam você apertar 1, 2, 3, 4 ou 5
para falar com ninguém. Mesmo
as lojas especializadas, que vendem todos os produtos de um segmento específico, simplesmente
disponibilizam uma enorme variedade de alternativas concorrentes, mas a maioria dos vendedores não tem a menor idéia das diferenças entre elas. Eles torcem
para que “vendas sejam desnecessárias” e para que você não faça
nenhuma pergunta complicada.
As empresas se esqueceram de
como vender seus produtos e muitas delegaram essa função a uma
empresa terceirizada de CRM (ou
seja, de relacionamento com clientes). Rebaixaram o diretor de vendas ao nível de subgerente, confiaram nas promessas do marketing
científico e da propaganda.
Estamos no caminho errado. Precisamos voltar a valorizar as equipes de vendas como se fazia no
passado, voltar a contratar pessoas que saibam vender e não somente tirar pedidos.
Talvez essa seja a razão da queda
da publicidade na maioria dos jornais e na televisão. Nem nossos
comerciais sabem mais vender o
produto, só sabem criar emoções,
sensações positivas, marcas “amigas” ou “socialmente responsáveis”. Vender o produto é hoje
considerado démodé. A impressão
que o consumidor tem é a de que

todo produto é exatamente igual,
o que muda são as “emoções” escondidas nos anúncios. Vende-se
um estilo de viver, uma atitude
perante a vida, mas o produto em
si, nem pensar. Eu já ouvi, de um
famoso publicitário, que empresas
não deveriam mais vender o seu
produto, mas sim a sua responsabilidade social. “Tem muito mais
emoção”, disse ele. A que ponto
chegamos!
Por isso tem tanto consumidor
confuso por aí, por isso há tanta
gente postergando consumo, sem
saber que produto comprar, como
decidir entre as dezenas de alternativas, sem a informação necessária para avaliar.
Sempre recomendo aos filhos dos
meus amigos que façam um curso
de técnicas de vendas, qualquer
que seja a profissão que pretendam
seguir. Aqueles cursos bem pé-nochão, dados antigamente a vendedores de enciclopédias. Recomendo também que façam um estágio
numa loja de varejo para sentir o
que é colocar a barriga num balcão. Saber vender e se vender é
absolutamente essencial na vida.
Costumo dizer que tímidos são
aqueles que não aprenderam a se
vender. Chatos são aqueles que se
vendem demais. Se você é tímido, não se preocupe, um bom curso de técnicas de vendas resolverá o problema. Se você é um chato, não há solução.
Se a sua empresa não está crescendo, talvez o problema não seja a
política econômica do ministro
Palocci, a taxa de juros ou o câmbio. Provavelmente você é mais
um daqueles que se esqueceram de
que vendas é tudo aquilo que é
preciso fazer para que uma venda
seja concretizada.
Stephen Kanitz é administrador por

Associe-se e goze de
muitas vantagens
Além de oferecer aos seus associados assistência nos departamentos Jurídico, Odontológico e Médico, nosso Sindicato permite que
eles freqüentem os cursos oferecidos pelo Nuclave a preços quase simbólicos.
Entre eles estão:
Atendimento Corporativo
Preocupado em corresponder às
necessidades de seus clientes, o
Nuclave presta um Atendimento
Corporativo, colocando seus cursos nas dependências da empresa
ou onde a mesma indicar.
Através deste recurso, o Nuclave
já atendeu diversas corporações,
entre elas:
• CNPH - Distr. Produtos Hospitalares
• Coats Corrente
• Cromos Tintas Gráficas
• Fenil Química
• Fischer Brasil
• Frigor Hans
• Lojas Centauro (MG Master)
• M. Cassab
• Minolta
• Polimold Industrial
• Quartzolit Weber
• União Química Paulista
• Uniquímica
• Yakult
O Nuclave oferece às empresas
instalações modernas e completamente equipadas para reuniões,
treinamentos, seminários ou palestras.
Oferece, ainda, auditório para 95
pessoas, um miniauditório para 36
pessoas, salas de dinâmica para 20
ou 16 pessoas, serviço de coffeebreak.
A utilização é feita por período (das
8h às 17h30 ou das 18h às 22h).

Como ingressar
Para ingressar no quadro social do
SindVend, a pessoa interessada
deve atender aos seguintes requisitos:
1 - Ser vendedor-pracista ou viajante, vendedor-motorista; vendedor técnico ou de
produtos químicos; vendedor agropecuário, sanitário, cosmético; inspetor ou supervisor de vendas; chefe ou gerente de vendas; promotor
ou demonstrador de mercadorias;
contato, assessor, assistente ou auxiliar de vendas (quando trabalhar
ligado intimamente às vendas externas, auxiliando na sua concretização) - ou exercer função assemelhada ou equivalente a qualquer destas, mesmo que com outra denominação (a mesma qualificação se aplica a pessoas do sexo feminino).
2 - Trabalhar como empregado ou
empregada de firma estabelecida
no Estado de São Paulo ou para
sucursal, agência, filial ou escritório instalado no mesmo Estado,
no caso de firmas sediadas em
outros Estados da Federação.
3 - Possuir Carteira Profissional
devidamente anotada pelo empregador.
Atenção!
A admissão será anulada se se
constatar que o contrato com o
empregador indicado pelo proponente já havia sido encerrado na
data da proposta, ainda que não
houvesse sido dado baixa na carteira profissional.
O associado ou associada não terá
direito a assistência judiciária em
relação a empresas nas quais tenha trabalhado em data anterior à
sua proposta de admissão.

PAGAM E N T O
Através de depósito bancário em nome do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo
- Banco Itaú - Agência 0725 C/C nº 88205-4. Enviar o comprovante de depósito para validar a inscrição pelo fax: (11) 31042387. O participante que não puder comparecer ao evento em que
se inscreveu terá o valor do seu pagamento garantido como crédito para novas inscrições por 12 meses.

N U C L AV E

Para participar de nossos cursos e palestras ligue para:
(11) 3116-3750 - Ramais: 147, 148 e 149
• Mantenha seu cadastro atualizado.
Visite nossa home-page: www.sindvend.com.br
• E-mail: nuclave@vendedores.com.br.
Atendimento em nossa sede:
Rua Santo Amaro, 255 - 3º andar
• Metrô Anhangabaú - 01315-903 - São Paulo - SP

Harvard (www.kanitz.com.br)
(Editora Abril, Revista Veja,
edição 1902, ano 38, nº 17,
27 de abril de 2005,
página 18)

BOLSA DE EMPREGOS
Mantemos um cadastro de currículos de vendedores com acesso
às empresas. Envie o seu para ser indicado a novas oportunidades
no mercado de trabalho.
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VOCÊ E A PREVIDÊNCIA

Autônomo vai pagar menos INSS
Marilena dos Santos Seabra
Presidente Lula assinou decreto
que permite ao trabalhador contribuir para a Previdência com alíquota menor, de 11%, sobre o mínimo, a partir de abril de 2007.
Os autônomos que não pagam
INSS poderão contribuir para a
Previdência com 11% sobre o novo
salário mínimo (R$ 380,00 a partir
de abril (pagamento em maio). O
decreto regulamenta a contribuição
menor, de R$ 41,80 ao mês.
Hoje, os autônomos têm de pagar,
no mínimo, 20% sobre o atual R$
350,00, ou seja, R$ 70,00 por mês.

O ministro da Previdência, Nelson
Machado, disse que pelo menos
3,4 milhões de autônomos que
ganham um salário mínimo devem
ser incluídos no sistema previdenciário.
O alvo do INSS é ganhar a contribuição mensal de donas de casa,
estudantes, desempregados, trabalhadores que prestam serviços
para pessoas físicas (como pedreiro, encanador, eletricista) e até
microempresários com faturamento anual de até R$ 36 mil.
É o seguro mais barato do merca-

Corrida para
se aposentar
O ministro da Previdência, Nelson
Machado, disse que o fato de a sociedade e o governo começarem a
discutir mudanças no sistema previdenciário não deve servir de

motivo para que todos corram para
pedir a aposentadoria. Segundo
ele, toda reforma respeita os direitos adquiridos do cidadão e deve
prever regra de transição longa.

do. Quem pagar pelo menos um
ano já terá direito a receber:
a) auxílio-doença;
b) salário-maternidade;
c) pensão por morte;
d) aposentadoria por invalidez;
e) auxílio-reclusão.
Os segurados que já contribuem
para a Previdência com 20% sobre o mínimo também poderão
migrar para o novo sistema.
Os segurados que optarem pelo
novo sistema só poderão pedir a
aposentadoria por idade (65 anos
homem e 60 anos mulher), que

exige pelo menos 15 anos de contribuição.
Os autônomos que pagarem a alíquota menor e, ao longo dos anos,
melhorarem de vida, poderão optar pela aposentadoria por tempo
de contribuição. Neste caso, será
preciso pagar 9% de alíquota restante – para completar os 20% – e
mais juros. A diferença deve ser
paga em relação a todo o período
de contribuição com a alíquota de
11%, mais juros.
Com a mudança, a contribuição
mínima de um autônomo, com

INSS faz convocação
extraordinária de aposentados
e pensionistas

Auxílio-acidente fica
mais simples

Foi assinado decreto que facilita
a concessão do auxílio-doençaacidentário. Esse benefício é pago
para trabalhadores vítimas de acidente de trabalho ou doença ocupacional. O decreto estabelece a
relação entre os setores e as doenças relacionadas às funções do
segurado. Essa classificação foi
feita com base na série histórica
de benefícios concedidos pelo
INSS entre 2000 e 2004.
O novo mecanismo fará com que
não seja mais necessário que o
segurado prove que sofreu acidente ou tem doença ocupacional.
Esse ônus passará a ser da empresa. Lembrando que os segurados
passarão por perícia médica.
Hoje, quem contrai doença ocupa-

cional – como bancário com Lesão por Esforço Repetitivo (LER)
– tem de provar que está doente
por causa do trabalho. Se ele não
consegue, recebe auxílio-doença
comum, e perde a estabilidade de
um ano no retorno e os depósitos
do FGTS.
Para conceder o benefício, não
será mais necessário que o segurado apresente a Comunicação de
Acidente de Trabalho (CAT), dada
pelo empregador.
Marilena dos Santos Seabra
atende em nossa sede
as terças e quartas-feiras.
É necessário
marcar horário:
3116-3750.

base no salário mínimo de R$ 350,
cairá de R$ 70 para R$ 38,50. Já a
maior, com base no teto do INSS,
de R$ 2.801,82, diminuiria de R$
560,36 para R$ 308,20 – nesse
caso, é a mesma que é paga por
um trabalhador registrado.
Para pagar alíquota menor, o trabalhador não pode ser registrado
em carteira, ou seja, deve trabalhar por conta própria.
Esse tipo de contribuição só proporciona os benefícios citados nos
itens a), b), c), d), e) e aposentadoria por idade.

O INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) publicou, dia 24
de fevereiro, um edital de convocação extraordinária para aposentados e pensionistas que ainda não tiveram seu recadastramento efetivado no censo previdenciário.
O chamado vale para os beneficiários que solicitaram o recadastramento por meio de representante legal (tutores, curadores ou

procuradores), mas não foram encontrados pelos pesquisadores do
instituto no endereço fornecido
pelo representante. A lista com os
nomes dos 31.332 segurados nessa situação está no site do INSS,
dividida por Estado. Endereço
para consulta ao site da Previdência Social:
(http://www.previdencia.gov.br/
pg_secundarias/previdencia
_social_17_29.asp).

As pessoas que estiverem na relação devem comparecer ou enviar
representante legal à sua agência
da Previdência Social em um prazo de 30 dias. É preciso levar o
documento de identidade (RG),
CPF e endereço de residência do
titular do benefício. Caso a convocação seja atendida por um representante, um fiscal irá fazer a
comprovação do endereço.
Quem não atender à convocação
terá o depósito dos recursos bloqueado. Depois de 90 dias do bloqueio, o benefício será cessado e
só poderá ser reativado em uma
agência da Previdência.
O INSS já realizou aproximadamente 90% do recadastramento
dos aposentados e pensionistas no
chamado censo previdenciário,
iniciado em outubro de 2005. Mais
de 17 milhões de pessoas foram
recadastradas.

E X P E D I E N T E
Este jornal é Órgão Oficial do Sindicato dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo
• Redação e Administração:
R. Santo Amaro, 255 - Bela Vista - SP - CEP 01315-903.
Tel.: (0xx11) 3116-3750 - Fax: (0xx11) 3106-3750
Registrado no DNPI sob nº 253.158.
• Presidente: Edson Ribeiro Pinto
• Diretor-Secretário: Amílcar O. Calmont de Andrade
• Diretor-Tesoureiro: Jorge Evangelista Lima
• Jornalista responsável: Lilly D. Portella (MTb 10.394)
• Editoração eletrônica: Agnaldo Almeida Eugenio
• Fotos: Camarão e Arquivo
Esta é uma publicação bimestral, com distribuição gratuita.
• Home-page: www.sindvend.com.br
• Impressão: Taiga Gráfica e Editora Lda.
(As matérias assinadas não refletem, necessariamente, a opinião deste jornal).
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COLÔNIA DE FÉRIAS

Carnaval 2007 - “No Reino da Alegria”
Depois da comemoração do réveillon, os basquete e palitinho, entre outras), houve sesassociados aproveitaram os dias de carna- sões de cinema e música animada por DJ.
val para brincar e descansar em nossa Colônia de Férias.
A equipe Só-Rindo monitorou o público
presente.
Além dos programas preestabelecidos com
jogos e atividades esportivas de várias mo- Sábado, dia 17, ocorreu a abertura do carnadalidades (hidroginástica, pingue-pongue, do- val, “No Reino da Alegria”, com a apresenminó, baralho, pebolim, bilhar, futsal, bocha, tação do carro abre-alas confeccionado em

nossa Colônia, que, além da competência de gorias Luxo e Originalidade. Blocos carnossos funcionários, contou com o carinho navalescos também se apresentaram.
e a dedicação das senhoras Sônia, Lourdes,
e do nosso diretor Renato Barbosa Neto.
Após a entrega dos prêmios, DJ animou o
baile de adultos.
Os primeiros a entrar no salão foram o Rei
Momo e a Marquesa, seguidos do mestre- Domingo pela manhã, nosso diretor Jorge
sala e porta-bandeira. Houve concurso de Evangelista Lima fez sua habitual Meditafantasias para adultos e crianças, nas cate- ção para os interessados.

GALERIA DE FOTOS
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