Nuclave

Nos próximos dois meses, o
Nuclave ministrará novos e
duversificados cursos para
os profissionais de vendas.
Haverá, ainda, palestras
gratuitas. Atualize-se.
Para alcançar um público
maior, o Nuclave faz
campanha publicitária (foto)
em composições do metrô,
que irá até 29 de julho.
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ARRAIAL

NEGOCIAÇÃO com
a categoria patronal
Como é do conhecimento dos colegas associados e demais membros de nossa
categoria, pela divulgação que temos feito e pela Assembléia já realizada, estamos em plena campanha de negociação com a categoria patronal representada
pela Fiesp, Fecomercio e dezenas de sindicatos dos ramos da indústria, comércio
e serviços. Editorial, página 2.
Como ocorre todos os anos,
para celebrar os santos do
mês (Antônio, João e Pedro)
nossa Colônia de Férias
transformou-se num grande
arraial, com comidas típicas, música e muita alegria.
A “caipirada”, com muita
disposição, dançou a já famosa e esperada Quadrilha
dos Atrapalhados, feita de
improviso, e, por isso mesmo, inusitada, confusa e
divertida. Foram dias de
muita diversão para adultos e
crianças. Páginas 11 e 12.

Um câncer chamado

NEPOTISMO
Os dois casos mais recentes da bandalheira tupiniquim remetem ao nascedouro
desta Pátria. Para quem não se lembra, o nepotismo começou no Brasil com
sua certidão de nascimento, “A Carta” escrita por Pero Vaz de Caminha ao Rei
de Portugal, D. Manuel. Página 3.

A imprensa e a
DESILUSÃO política
O Brasil está passando por um processo absolutamente curioso do ponto de
vista da percepção e participação política. O modo como vêm sendo divulgados
os recentes escândalos políticos - em geral captados e desvendados por órgãos
oficiais - tem produzido um efeito contraditório. Página 2.

Você e a

PREVIDÊNCIA

INSS estuda mudar concessão do benefício a quem tem pouco tempo de
contribuição. Desempregadas terão salário-maternidade. Leia mais notícias
na página 4.

São Paulo é

PENTACAMPEÃO

Mascotes do JABs
dão boas-vindas
aos presentes
Nosso ginásio recebeu grande público

Pela quinta vez consecutiva, nosso Estado é campeão geral da 16ª
edição dos Jogos Abertos Brasileiros (JABs). Este ano, o torneio
foi realizado em Praia Grande, no período de 25 a 31 de maio. Os
jogos de vôlei foram disputados em nosso ginásio poliesportivo, que
recebeu grande público. Em segundo lugar ficou Santa Catarina e
em terceiro, o Rio de Janeiro. Página 5.

O jogo de vôlei começa pra valer
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EDITORIAL

Assembléia para definição da pauta

C

omo é do conhecimento
dos colegas associados
e demais membros de
nossa categoria, pela
divulgação que temos feito e pela
Assembléia já realizada, estamos
em plena campanha de negociação
com a categoria patronal representada pela Fiesp, Fecomercio e
dezenas de sindicatos dos ramos da
indústria, comércio e serviços.
Sendo nossa categoria classificada
entre as diferenciadas, temos companheiros em todas as empresas das
citadas áreas. Por isso, como é sabido, nossa entidade de classe representa todos os vendedores externos,

que alcança necessariamente toda a
profissão de vendas externas, nos
termos da definição de categoria pela
Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT e conforme consta da nossa
Lei 3.207/57, de nossos Estatutos
e das Resoluções do Ministério do
Trabalho, jamais revogadas.

de consórcio, de fretes, de locações e de outros serviços, além de
vendas de produtos comerciais e
industriais, como vendedores motoristas, técnicos, agropecuários,
químicos, entre outros), incluindo
aqueles por telefones na procura
de clientes, como os de funções
superiores como os inspetores
de vendas, supervisores, chefes e
gerentes de vendas, enfim, todos os
companheiros formam na profissão
gloriosa de vender, comercializar,
circular as riquezas nacionais,
procurando os clientes das mais
diversas formas à sua disposição.

Assim, os colegas que preparam a
venda externa de suas empresas,
ainda que trabalhando em lojas,
magazines, pontos de vendas,
como os promotores, demonstradores, degustadores, repositores
de mercadorias para as vendas, os
auxiliares de vendas, bem assim,
os próprios vendedores (de carnês, Nossos colegas de profissão, este

ano, compareceram em massa, em
um dos maiores índices de participação em nossa Assembléia, o
que nos deixou muito satisfeitos,
formando contingente não só de
associados, com superação de quórum, como daqueles que ainda não
se associaram, mas que demonstraram interesse em participar de
nossa jornada.
A pauta foi votada, bem como os
poderes para ampla negociação
conferidas à Diretoria, o que
apenas aumenta nossa responsabilidade.

à Assembléia e tudo faremos para
manter nosso quadro de conquistas para aumentar nosso leque de
direitos em alguns pontos bem
discutidos na Assembléia.
Esperamos obter bons resultados. Reiteramos a todos os que
não se associaram, inclusive os
participantes da Assembléia não
associados, para que se associem,
para que fortaleçam nosso sindicato, única arma que temos contra
as tentativas de retirada de direitos
pelas autoridades, em prejuízo do
trabalhador.

Agradecemos a presença de todos Vamos à luta

ANÁLISE POLÍTICA

A imprensa e a desilusão política
Antônio Augusto de Queiroz
Brasil está
passando por
um processo absolutamente curioso do ponto
de vista da
percepção e participação política.
Na proporção em que avançam a
transparência e o controle sobre
os atos dos agentes políticos, aumentam a desilusão, o descrédito
e a falta de disposição das pessoas
para participarem da política, especialmente em razão dos custos
de imagem. Há algo de muito
errado nisso.

O

O modo como vêm sendo divulgados os recentes escândalos
políticos - em geral captados e desvendados por órgãos oficiais - tem
produzido um efeito contraditório.
A ausência de qualquer menção
aos avanços das instituições na
percepção e descoberta de desvios,
a partir do trabalho dos órgãos que
combatem a corrupção - como
Ministério Público, Controladoria
Geral da União, Polícia Federal,

Tribunal de Contas e Receita Federal - transmite a idéia de aumento
da corrupção, quando ocorre
exatamente o contrário, ou seja, o
combate à corrupção.
Para corrigir esses equívocos
de percepção e contribuir para a
melhoria do padrão ético, a partir
da punição exemplar dos culpados, duas ações são necessárias
e a participação da imprensa é
fundamental em ambas: uma de
esclarecimento e outra de mudança
legislativa e de postura dos membros dos três poderes.
A primeira - de esclarecimento
- passa por mostrar que delinqüir
tem custos e conseqüências sérias
porque o Estado e a sociedade já
dispõem de meios para descobrir,
denunciar e processar seus atores,
que responderão civil e penalmente pelos seus atos. Simplesmente
denunciar, sem esses cuidados,
deseduca porque passa a impressão
de que o crime compensa, além da
falsa idéia de aumento da deterioração do padrão ético.

A segunda - de mudança de postura e da legislação - consiste em
cobrar das autoridades medidas
voltadas para apurar, denunciar, julgar e punir os culpados,
chamando à responsabilidade
cada um dos três poderes. Do
Poder Executivo exigir condições para aperfeiçoamento do
trabalho dos órgãos de controle,
fiscalização, transparência e
responsabilização. Do Legislativo a discussão, formulação e
votação de projetos que tornem
célere a prestação jurisdicional,
notadamente com mudanças nos
códigos de processo para evitar
recursos protelatórios que levam
à prescrição dos processos e, em
conseqüência, à impunidade. E
do Judiciário, rigor e celeridade
no ato de julgar.
O Brasil, desde a Constituição de
1988, já melhorou muito os mecanismos de fiscalização, controle
e responsabilização dos agentes
públicos, tanto pela profissionalização da burocracia, a partir
do mérito e do concurso público,

quanto pela criação de órgãos e de antes do julgamento do mérito.
atribuições voltadas para a transpa- Quem possui recursos para conrência da gestão estatal.
tratar bons advogados, mantidas
as atuais regras, nunca será punido
A impressão de impunidade é penal e civilmente.
real porque se espelha na punição
de detentores de mandato, cujo A tarefa, portanto, é persistir no
processo de julgamento passa por aperfeiçoamento dos mecanismos
três etapas. A primeira é interna de controle e, principalmente,
corpori, ou seja, os parlamentares cobrar das autoridades mudanças
julgam seus colegas e, nos casos nos códigos de processo para dar
do mensalão e das sanguessugas, celeridade à prestação jurisdiciohouve absolvição quase que gene- nal, punindo exemplarmente todos
ralizada. A segunda é o julgamento os culpados. E a imprensa é fundas urnas, e nesse particular já damental nesse processo. A mera
houve avanço, a ponto de terem denúncia - sem essas preocupações
retornado apenas cinco dos 84 - apenas aprofunda o ceticismo e a
deputados denunciados na CPI das desilusão com a política, além de
sanguessugas. O terceiro é o pro- afastar quadros éticos da disputa
cesso judicial, produto de denúncia política e contribuir para piorar a
do Ministério Público.
qualidade da representação.
No julgamento do Judiciário é
que está o principal problema. A
frouxidão dos códigos de processo,
que permitem reiterados recursos
(quase todos de natureza protelatória), e a lentidão do Judiciário
levam, quase que invariavelmente,
à prescrição e extinção do processo

Antônio Augusto de Queiroz
é jornalista, analista político e diretor
de Documentação do
DIAP - Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar.
(Transcrito do Jornal do Diap de 18/junho/2007)
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Um câncer chamado nepotismo
Sylvio Micelli
Os dois casos mais recentes da
bandalheira tupiniquim remetem
ao nascedouro desta Pátria. Para
quem não se lembra, o nepotismo
começou no Brasil com sua certidão de nascimento, “A Carta”
escrita por Pero Vaz de Caminha ao
Rei de Portugal, D. Manuel.
Ao contar as maravilhas da nova
terra, ao final de sua missiva,
Caminha pede um favor ao Rei:
“E, pois que, Senhor, é certo que
tanto neste cargo que levo como
em outra qualquer coisa que de
Vosso serviço for, Vossa Alteza há
de ser de mim muito bem servida,
a Ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de
São Tomé a Jorge de Osório, meu
genro - o que d’Ela receberei em
muita mercê”.
Esse foi o primeiro exemplo
clássico de nepotismo que viria
ser assunto corriqueiro no Brasil.
Pesquisando pela Web, nepotismo
significa, de forma simplista, a
concessão de empregos ou favores
públicos a familiares mais próximos de um governante ou alto
funcionário.
Sua etimologia vem da raiz indoeuropéia ‘nepot’, que significava
tanto neto quanto sobrinho, uma
ambigüidade que se transmitiu
ao latim, língua na qual ‘nepos,
nepotis’ também significava neto
e sobrinho. Nas fontes medievais

mais antigas da nossa língua, encontra-se indistintamente ‘nieto’
e ‘nepto’. Em português e em
espanhol, a superveniência de ‘sobrinus’ permitiu que aquela palavra
apurasse o seu sentido para significar apenas os filhos dos filhos,
enquanto que em francês ‘neveu’ e
‘nièce’ significam apenas sobrinho
e em inglês a palavra latina derivou para ‘nephew’, também como
sobrinho. A mesma raiz indo-européia derivou-se para o sânscrito
‘napat’ (neto), enquanto que com o
significado de sobrinho formaramse a voz grega ‘anepsiós’, a alemã
‘neffe’ e a holandesa ‘neef’.
A palavra nepotismo formou-se
nos primeiros séculos do cristianismo, quando alguns papas, que
não tinham filhos ou não admitiam
tê-los, concediam os melhores
empregos e os favores do Estado a
seus sobrinhos, que freqüentemente eram na realidade seus filhos
ilegítimos.
Mas diferente do pensamento
comum, o nepotismo não grassa
apenas no funcionalismo público
ou nos cargos públicos. Claro que
seu uso corriqueiro por políticos
que resolvem fazer benesses com
o dinheiro público ganham as
páginas dos jornais. Nomeiam-se
parentes de primeiro, segundo,
terceiro, décimo graus e, normalmente, as pessoas agraciadas com
tal júbilo, nem sempre (quase nun-

ca) merecem o cargo que exercem ele, “além de facilitar a parentada,
com elevados salários.
derrubava os salários, entre outras
coisas”.
Conheço organizações privadas
que também abusam da prática do Curiosas são as explicações. Há
nepotismo. É lamentável e per- políticos a afirmar que seus apanicioso quando se olha para uma niguados são pessoas de excelente
empresa que, facilmente, torna-se formação e que são capazes de
possível traçar árvores genealó- exercerem a função. Há os carasgicas. Dá para perceber que não de-pau que dizem que não querem
se trata de uma empresa séria. O problemas familiares. Há ainda os
empreguismo de parentes torna as que brincam com a inteligência
relações mais íntimas e perde-se alheia. Dizem que procuravam
em profissionalismo.
determinadas características para
o cargo e que, coincidência das
Há outros casos considerados mais coincidências, a pessoa escolhida
nobres, quando o sobrenome torna- era seu parente ou indicado pelos
se grife. Esta prática é comum na asseclas de plantão.
Imprensa. O nepotismo na Mídia é
mais podre que o uso desse modus Tento imaginar se os beneficiados,
operandi por nossos políticos e/ou quando falam com seus travesseiadministradores. Olhamos para a ros, não pensam quão mesquinhos
comunicação no Brasil e vimos são. É um dilema. Por mais capaque o poder está nas mãos das fa- citado ou competente que a pessoa
mília X, Y ou Z, ao longo dos anos seja, diga-se de passagem, raras
e décadas. Óbvio que esta família exceções, ela sempre carecerá da
tem interesses diversos que po- falta de identidade. Sempre hão de
dem, e normalmente maculam ou afirmar que lá estão por causa de
distorcem as informações quando apadrinhamento. Se for um caso
tais interesses são contrariados. de grife, a pessoa sempre será filha
A questão longeva do diploma de fulano ou sicrano... Será que
de jornalista que, de liminar em pensam? Tenho dúvidas!
liminar, ora é obrigatório, ora não,
explica-se, em grande parte, pelo Enfim, o caso do irmão do presilêncio da chamada grande mídia. sidente Lula, envolvido com suCerta vez, conversando com um postas cobranças de propinas não
jornalista famoso, ele foi claro. é um nepotismo direto, mas da
Disse-me que “não existia interes- versão mais comezinha. Aquela
se na cúpula da mídia nacional, a do “sabe com quem tá falando?”
obrigatoriedade do diploma”. Para É a grife, a que me referi. Ele não

é o Vavá, e sim, o irmão de Lula,
coincidentemente, presidente do
Brasil. Sobre a filha extra-conjugal
de Renan Calheiros é um descaramento completo. Não cabe a mim
opinar sobre sua pulada de cerca,
porque todos temos defeitos e erros. Mas errar e pagar com grana
desviada do país é o cúmulo do
fim-do-mundo. Ele fez a filha para
a pátria que a pariu criar.
Para finalizar, só uma coisa. Antes
que os defensores do atual governo
saiam desfraldando bandeiras ao
afirmar que nunca a Polícia Federal investigou tanto e, parodiando
Lula, nunca antes, nesse país,
prendeu-se tanta gente, assertiva
com a qual concordo, só um detalhe: de escândalo em escândalo,
pessoas muito próximas ao poder e
ao presidente da rés pública foram
capturadas. De peladeiro a churrasqueiro. De pagador de contas a
irmão. Isso sem falar no chamado
“núcleo duro” do primeiro mandato que desabou, exatos dois anos
com o escândalo do mensalão.
Lula pode continuar não sabendo
de nada. E se assim for, ele passará
à história como o “marido traído”
de nossa democracia imberbe.

Sylvio Micelli é editor do portal
ServidorPúblico.Net
www.servidorpublico.net
(Transcrito do Jornal do Diap de 20/junho/2007)

QUADRO ASSOCIATIVO

Associados recebem prêmios
2º lugar - Odone Bassi (matrícula
13981, senha 152) - estada na Colônia de Férias no carnaval 2008,
para o titular e seus dependentes;
1º lugar - Aparecida Dias Correia
(matrícula 17533, senha 491) 5º lugar - Cláudio Curcio (matrícu- pacote completo para réveillon na
la 17607, senha 758) - um aparelho Colônia de Férias, para a titular e
de DVD;
seus dependentes.
4º lugar - Antonio Pereira Filho
(matrícula 13869, senha 738) - um Os prêmios foram entregues,
rádio-gravador com CD;
respectivamente, por nossos di3º lugar - Ernani Teixeira de Sou- retores: Hélio Manfredini, Jorge
za (matrícula 8899, senha 453) Evangelista Lima, Amílcar O.
- um fim de semana na Colônia Calmont de Andrade, Guilherme
de Férias, para o titular e seus Rodolpho Ertner e Edson Ribeiro
dependentes;
Pinto.
Como sempre ocorre nos meses de
maio, no dia 15, cinco associados
receberam prêmios, através de
sorteio.
São eles:

Odone Bassi

Cláudio Curcio

Antonio Pereira Filho

Trabalhador sindicalizado é trabalhador amparado.
Não perca tempo: associe-se.
Ernani Teixeira de Souza

Aparecida Dias Correia

Informe-se através do nosso telefone 3116-3750.
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VOCÊ E A PREVIDÊNCIA

Previdência pode restringir pensões
Marilena dos Santos Seabra
Ministério da Previdência Social está
estudando mudanças
nas regras para restringir a concessão de pensões pelo
INSS. O governo vai identificar as
situações que levam ao pagamento
do benefício a pessoas que contribuíram por muito pouco tempo à
Previdência.
Hoje, um beneficiário aposentado
pode acumular o recebimento de
uma pensão por falecimento do

O

cônjuge e não há tempo mínimo
de contribuição para garantir o
benefício.
O ministro Luiz Marinho (Previdência) defendeu que as pensionistas sem filhos tenham direito
a uma renda de 50% do valor da
aposentadoria ou do salário do
aposentado.
Hoje, o trabalhador ou aposentado
ao morrer deixa uma pensão no
valor integral. No passado recente, a regra era receber 50% para

Corrida aponta sinal
a benefícios
As discussões sobre a reforma da
Previdência podem ter dado início
a uma corrida às aposentadorias.
Dados divulgados pelo Ministério
da Previdência Social mostram que
no mês de maio houve um salto na
concessão de aposentadorias.
Talvez algumas pessoas venham
acompanhando o Fórum Nacional
da Previdência Social e tenham
ficado preocupadas com alteração
de regras. Isso pode ter gerado um
pequeno nível de corrida à aposentadoria. É sempre bom lembrar que
as pessoas com direito adquirido

não precisam correr.
O governo vem afirmando que
as mudanças de regras atingirão
apenas a próxima geração de trabalhadores.
Projeções do governo indicam
que, sem mudança nas regras de
aposentadoria, em 2050 não haverá como conter desequilíbrio.
O governo, porém, concorda com
a tese de que não é preciso promover mudanças no curto prazo.
A idéia é alterar as regras apenas
para quem vai entrar no mercado
de trabalho.

Acat tem novo
presidente

Tomou posse, dia 21 de junho, na
presidência da Acat - Associação
Carioca de Advogados Trabalhistas, dr. Hildebrando Barbosa de
Carvalho, advogado da Fenaven-

E

É preciso discutir no curto ou no
longo prazo a pensão por morte,
que tem uma inadequação que
precisamos olhar. Por exemplo, um
casal em que ocorra uma morte e
fica viúva jovem de 20 e poucos
anos, ela vai ter uma pensão vitalícia. A sociedade acha que dá para
sustentar isso? Eventualmente é
uma viúva sem filhos. Eventualmente ganhava mais que o marido.
Mesmo assim faz jus ao benefício
e pode arrumar outro casamento,

e o benefício não cessa. Acho que
nessa situação, ela faz jus a uma
indenização, não a um benefício
para o resto da vida. São coisas
que a sociedade tem que discutir,
e não meramente o governo, que
levanta o debate.
Não pode ser simplesmente dito:
a Previdência que se vire. Isso
tem que ser contabilizado como
recurso que entra e o Tesouro
paga. A Previdência não pode ser
sacrificada.

Desempregadas terão
salário-maternidade
O governo editou um decreto “Período de graça” é aquele em gressar com pedido nas agências
alterando as regras do benefício,
que antes só poderia ser usufruído
enquanto fosse mantido o vínculo
de emprego ou fossem recolhidas
as contribuições previdenciárias.
Com a mudança, as seguradas que
foram demitidas - a pedido ou por
justa causa - ou deixaram de contribuir para a Previdência podem
requerer o salário-maternidade. A
condição para isso é que estejam
no chamado “período de graça” no
momento do nascimento do bebê
ou da adoção da criança.

que o trabalhador, embora não esteja recolhendo para a Previdência,
está amparado pelo sistema e pode
receber benefícios.
O salário-maternidade assegura à
mulher 120 dias de salário pago
pela Previdência. O benefício é
devido a partir do oitavo mês de
gestação ou do nascimento da criança. Em casos de adoção, o período
de licença varia de 30 a 120 dias, a
depender da idade da criança.
As trabalhadoras já podem in-

Manoel Pinto
de Barros Filho

pro, em cerimônia realizada na
sede o IAB - Instituto de Advogados Brasileiros.
Compareceram ao evento, como
representantes da Diretoria da
Federação, os srs. José Guimarães
Alves e Luiz Edmundo Quintanilha de Barros.
Na foto, dr. Hildebrando assina o
termo de compromisso, em companhia dos componentes Maria
Adélia Campelo - presidente do
Instituto dos Advogados Brasileiros e dr. Luiz Carlos Teixeira Bonfim - Desembargador Corregedor
do TRT da 1ª Região.
No último dia 22 de junho, perdeA nova diretoria compreende o mos nosso companheiro Manoel
biênio 2007/2009.
Pinto de Barros Filho.
Casado com dona Fernanda Martins de Barros, deixa dois filhos
(Eduardo e Fernanda), quatro netos
e um bisneto.
Homem probo, durante muitas détemporariamente.
cadas foi companheiro de muitos
Assim, em seu lugar responde o 2º de nós.
secretário, José Augusto da Silva Barros teve seu início profissioFilho e, no lugar deste, assume nal na S. A. Casa Pratt, depois
Edson Ribeiro Pinto, presidente Remington do Brasil S. A., cuja
deste Sindicato e presidente da sucessora foi Sperry Rand S. A.,
Fenavenpro.
todas em São Paulo.

Notícias da CNTC

m virtude de problemas
médicos, desde 13 de junho
último, o 1º secretário da
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio - CNTC
- José Carlos Perret Schulte, encontra-se afastado de suas funções,

pessoas sem filhos, e com filhos,
um adicional por dependente. Isso
é mais correto que a regra atual,
declarou o ministro.
Essa reforma teria efeito apenas
para quem vier a ingressar no
mercado de trabalho. Ele voltou
a criticar a situação de viúva ou
viúvo jovem que recebe a pensão
vitalícia do INSS. Segundo ele,
o mais apropriado seria garantir
indenização a essas pessoas, uma
espécie de seguro.

Posteriormente, trabalhou na Gráfica São Paulo Ltda. Em todos os
locais sempre atuou na área de
vendas.
É, praticamente, fundador do nosso Sindicato, cuja Carta Sindical
data de 23/fev/1942. E aqui ele
ingressou dia 25/mai/1942, sob
nº 498.
Foi nosso tesoureiro durante vários
mandatos.
Teve papel importante na construção da nossa Colônia de Férias, em
sua primeira fase.
Na Federação, pertenceu ao Conselho Fiscal também durante
vários mandatos.
Barros foi o primeiro chefe do sr.
Edson Ribeiro Pinto, nosso presidente, quando este pertencia à
equipe de vendas da Remington.
Sua família pode se orgulhar do
patriarca que teve, cujos ensinamentos são perenes.
Nós, membros do Sindicato, que
sempre valorizamos seu trabalho,
guardamos as lições que herdamos
do homem simples, rigoroso, digno e religioso.
Que Deus o guarde num lugar
muito especial.

da Previdência ou pela internet
(www.previdencia.gov.br) Para ter
acesso a mais informações, também é possível ligar para a central
telefônica 135.
Para empregada doméstica é igual
ao último salário. Para as demais
seguradas, é a média dos 12 últimos salários.
Marilena dos Santos Seabra
atende em nossa sede
as terças e quartas-feiras.
É necessário agendar
consulta por telefone.

Sem
ContraIndicação

O livro recém-lançado, de autoria de Silvio Zelaquett, objetiva
demonstrar os principais aspectos
do Setor Farmacêutico no Brasil
e no mundo, numa linguagem
acessível, que visa à facilidade da
informação e assimilação gradativa dos tópicos. O livro é dividido
em duas grandes partes que se
complementam.
O livro tem 214 páginas.
Outras informações poderão ser
obtidas através do e-mail do autor:
silvio.zelaquett@ibest.com.br
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JOGOS ABERTOS BRASILEIROS

São Paulo é pentacampeão da 16ª JABs
Os melhores atletas de nove estados disputaram sete modalidades esportivas em Praia Grande

Na abertura, apresenta-se a Orquestra Sinfônica Municipal de Praia Grande

Nosso diretor, Amílcar, entre a Delegação de Blumenau...

São Paulo sagrou-se campeão geral
da 16ª edição dos Jogos Abertos Brasileiros. É a quinta vez consecutiva
que o estado vence a competição
nacional. Em segundo ficou Santa
Catarina e em terceiro, o Rio de Janeiro. A solenidade de encerramento
ocorreu na tarde do dia 30 de maio,
no nosso ginásio poliesportivo, local
em que foram disputadas todas as
partidas de voleibol.
Nesta sua 16ª edição, os Jogos
Abertos Brasileiros (JABs) reuniram
a elite esportiva do Brasil. Participaram das disputas as equipes vencedoras dos Abertos realizados dentro
dos Estados participantes. De 25 a 31
de maio passaram em Praia Grande
cerca de 3 mil atletas representando
o Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Espírito Santo e Minas Gerais.
Estarão em disputa as modalidades
futsal, voleibol, basquete, handebol,
natação, judô e atletismo.
O primeiro campeonato ‘Jogos
Abertos Brasileiros’ foi realizado

...e entrega troféu à capitã

temporada passada em Nova
Friburgo, Rio de Janeiro. Praia
Grande concorreu com Campinas e
ganhou. O crescimento da estrutura
esportiva e a construção de novos
equipamentos, além da criação de
programas de incentivo a prática
de esportes foram determinantes
para a vitória.
Antes do início dos jogos, o coordenador de Esportes e Lazer
do Estado de São Paulo, Antonio
Carlos Pereira, elogiou a estrutura
esportiva da Cidade. A qualidade

Muita festa, muito congraçamento

Classificação
1º - São Paulo - 118 pontos
2º - Santa Catarina - 88 pontos
3º - Rio de Janeiro - 72 pontos
4º - Paraná - 55 pontos
5º - Rio Grande do Sul - 47 pontos
6º - Mato Grosso do Sul - 37 pontos
7º - Mato Grosso e Espírito Santo - 25 pontos
9º - Minas Gerais - 12 pontos
10º - Praia Grande - 11 pontos

Rosana Perchiavali Albuquerque
Esteves (vereadora), Jamil Issa
(secretário de Obras de Praia Grande),
Issa Daoud (construtor) e Amílcar O.
Calmont de Andrade

Aspecto do grande público

em 1992, no Paraná, entre os três
estados da Região Sul. Depois, São
Paulo entrou no evento. Até 2004,
a cidade-sede e sete estados tinham
o direito de participar. Agora são
nove.
A definição da cidade sede deste
ano ocorreu após as disputas da

dos locais das disputas aliada à
logística destinada à recepção das
delegações mereceu destaque especial. “Tenho certeza de que Praia
Grande organizará a competição da
melhor forma possível. Os munícipes vão respirar esporte”, destacou
o dirigente.

Equipe de vôlei de São Caetano do Sul

Amílcar O. Calmont de Andrade
e Djair de Souza, coordenador de
Eventos e Cerimonial da Prefeitura
de Praia Grande
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Boletim

nº- 78

PESQUISA MENSAL
DA CLASSIFICAÇÃO DE ANÚNCIOS*

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

ABRIL/2007

Ref: Abril/2007

Total de anúncios :

AUTÔNOMO

187

38,96

235

37,90

%
0,00
29,82
13,00
0,00
0,00
61,00
5,36
0,00
0,00

0,00
0,00
100,00
51,00
1,18
0,00
0,00
0,00
0,00
61,64
38,36

O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 01, 08, 15, 22 e 29 de abril de 2007.

MAIO/2007
Total de anúncios :

%
0,00
28,94
7,83
0,00
0,00
40,46
6,86
14,25
0,00
7,39
22,69
8,97
0,00
3,61
4,13
0,00
0,00
100,00
9,23

O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 06, 13, 20 e 27 de maio de 2007.

9,15
0,00
0,00
0,00
0,00
72,12
27,88

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

-

MÁXIMA

-

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
0
COMÉRCIO
0
SERVIÇO
0

Total de Homologações: 170/ Total de Amostragens: 0

Ref: Maio/2007
TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
2
SOMENTE FIXOS
2
SOMENTE COMISSÕES
0

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

R$ 581,50

MÁXIMA

R$ 1.802,00

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
3
COMÉRCIO
0
SERVIÇO
1

Total de Homologações: 167/ Total de Amostragens: 4

4,91
2,09
1,45
3,45
3,09
2,00

422

657		
480		
1137
ESTADÃO %
FOLHA
%
TOTAL
POSSUIR VEÍCULO
210
31,96
107
22,29		
IDADE						
18 a 25
128
19,48
201
41,88
329
25 a 35
89
13,55
0,00
89
35 a 40
0,00
0,00
Acima de 40
0,00
0,00
ESCOLARIDADE						
2º Grau
210
31,96
250
52,08
460
Técnico
78
11,87
0,00
78
Superior
102
15,53
60
12,50
162
Pós - Graduação
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE						
Norte
84
12,79		
0,00
84
Sul
78
11,87
180
37,50
258
Leste
102
15,53
0,00
102
Oeste
0,00
0,00
Interior
0,00
41
8,54
41
Grande São Paulo
47
7,15
0,00
47
TEMPO DE EXPERIÊNCIA						
Até 3 anos
0,00
0,00
acima de 5 anos
0,00
0,00
Experiência comprovada
657
100,00
480
100,00 1.137
CONHEC. INFORMÁTICA 21
3,20
84
17,50
105
IDIOMAS						
INGLÊS
95
14,46
9
1,88
104
ESPANHOL
0,00
0,00
ALEMÃO
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
210
31,96
107
22,29
REGISTRO
447
68,04
373
77,71
820
AUTÔNOMO
210
31,96
107
22,29
317

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

AGENDA DE EVENTOS
JULHO/AGOSTO 2007
TÉCNICAS DE VENDAS NO VAREJO
Objetivos: O participante aprende estratégias para aumentar as vendas no mercado varejista, utilizando
técnicas de marketing focadas nas necessidades do cliente e no alcance de sua fidelização.
Programa:
• História do varejo;
• O processo de vendas;
• Os processos para a tomada de decisões;
• Abordagem ativa; Sondagem;
• Apresentação dos produtos ao cliente;
• Técnicas para o fechamento da venda;
• Controle de objeções dos clientes;
• Estratégias de pós-venda para fidelizar o cliente.
Início: 2/jul
Término: 5/jul
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

PALESTRA
GRATUITA

480		
620		
1100
ESTADÃO %
FOLHA
%
TOTAL
POSSUIR VEÍCULO
187
38,96
235
37,90		
IDADE						
18 a 25
141
29,38
187
30,16
328
25 a 35
92
19,17
51
8,23
143
35 a 40
0,00
0,00
Acima de 40
0,00
0,00
ESCOLARIDADE						
2º Grau
321
66,88
350
56,45
671
Técnico
23
4,79
36
5,81
59
Superior
0,00
0,00
Pós - Graduação
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE						
Norte
19
3,96
35
5,65
54
Sul
23
4,79
0,00
23
Leste
4
0,83
12
1,94
16
Oeste
21
4,38
17
2,74
38
Interior
8
1,67
26
4,19
34
Grande São Paulo
22
4,58
0,00
22
TEMPO DE EXPERIÊNCIA						
Até 3 anos
0,00
0,00
acima de 5 anos
0,00
0,00
Experiência comprovada
480
100,00
620
100,00 1.100
CONHEC. INFORMÁTICA 211
43,96
350
56,45
561
IDIOMAS						
INGLÊS
8
1,67
5
0,81
13
ESPANHOL
0,00
0,00
ALEMÃO
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
187
38,96
235
37,90
REGISTRO
293
61,04
385
62,10
678

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

CINCO PASSOS PARA UMA VENDA SEGURA
Objetivos: Compartilhar métodos eficazes para excelentes resultados
em vendas.
Data: 11/jul
Horário: 19h
Dia da semana: quarta-feira
Vagas: Limitadas

DESENVOLVENDO HABILIDADES GERENCIAIS
Objetivos: Proporcionar o desenvolvimento de suas habilidades de comunicação, cultivando relações produtivas entre colaboradores, incluindo as
principais responsabilidades para treino e seu desenvolvimento.
Programa:
• Sensibilização para mudanças (abertura para mudanças);
• Seu papel como supervisor;
• Ampliação da capacidade gerencial;
• Planejamento, organização e controle;
• O papel dos gestores e chefias intermediárias. O que é ser líder?
• Gerenciamento do tempo;
• Delegação de poderes;
• Comunicação interpessoal;
• Tomada de decisões;
• Liderança e motivação humana;
• Como transformar equipe em potencial em times de alta performance;
• Treinamento e desenvolvimento do pessoal/avaliação de desempenho;
• Administração de conflitos;
• Empregabilidade e Marketing Gerencial.

Início: 16/jul
Término: 19/jul
Horários: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a
quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 150,00
Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
(Associados: 40% de desconto)
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Boletim
INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA
Programa: Introdução à Informática, Windows, Word, Internet e Excel.
Início: 23/jul
Término: 9/ago
Horários: 19h às 21h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 24 horas
Investimento: R$ 250,00
Incluso: Material Didático, Certificado e Coffee-Break.
(Associados: 40% de desconto)

TÉCNICAS AVANÇADAS DE NEGOCIAÇÃO
Objetivos: Adquirir uma visão conceitual sobre negociações,
desenvolver as metodologias e técnicas ampliando o raciocínio estratégico e aumentar o poder de gerar negociações
eficazes.
Programa:
• Autodiagnóstico da capacidade atual de negociar;
• Metodologia para negociações bem-sucedidas;
Início: 23/jul
• O que as partes querem - expectativas e problemas;
Término: 26/jul
• Planejamento e Script da negociação;
Horários: 19h às 21h
• Concentração nos interesses, não nas posições;
Dias da semana: segunda a quinta
• Eficácia da comunicação durante as reuniões;
Carga horária: 24 horas
• Técnicas de concessões e barganha de poder;
Investimento: R$ 100,00
• Motivações pessoais podem ajudar ou atrapalhar;
• Percepção, técnicas das perguntas - paráfrase;
Incluso: Material Didático, Certificado • Trabalhar objeções e superar impasses;
e Coffee-Break.
• O que fazer e o que evitar fazer numa negociação;
(Associados: 40% de desconto)
• Lidando com pessoas e situações difíceis.

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.
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 porque clientes deixam de comprar o produto ou serviço;
• Como prospectar novos clientes e manter os atuais.
Início: 30/jul
Término: 2/ago
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)

NEGOCIAÇÃO COM FOCO EM RESULTADOS
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: 6/ago
Término: 9/ago
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)

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.

nº- 78
TÉCNICAS DE VENDAS: O LUCRO
ATRAVÉS DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Objetivos: Discutir e verificar práticas de Vendas
e Atendimento que funcionam como ferramenta
de fidelização dos Clientes no mercado atual.
Programa:
• Contextualização do mercado atual;
• O novo perfil do cliente;
• Qual o papel e quais as características
do profissional de vendas de sucesso;
• As etapas da venda interna e externa de sucesso: Abordagem,
Sondagem, Apresentação e Demonstração, Contorno
de Objeções, Fechamento, Pós-Venda e Venda adicional;
• A importância do trabalho em equipe;
• Motivação pessoal e profissional: a chave do sucesso nas vendas.
Início: 13/ago
Término: 16/ago
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
Carga horária: 12 horas
(Associados: 40% de desconto)
Investimento: R$ 100,00

COMO VENCER AS OBJEÇÕES
Objetivos: Preparar e qualificar o participante para superar as resistências e os
obstáculos que os clientes colocam numa
negociação de venda.

Programa:
• O que é uma objeção;
• O certo e o errado ao lidar com objeções;
• Por que existem objeções;
• Entenda a objeção do cliente;
• Como ouvir uma objeção com empatia;
• Descobrindo a verdadeira objeção;
• A objeção pode ser uma nova venda;
• Como controlar a ansiedade no momento das objeções;
• Como se manter motivado para superar um novo obstáculo;
• Como passar confiança ao responder uma objeção.

Início: 20/ago
Término: 23/ago
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
Carga horária: 12 horas
(Associados: 40% de desconto)
Investimento: R$ 100,00

AVANÇADO DE VENDAS
Objetivos: Aumentar sua produtividade,
otimizando o uso do seu tempo.
Programa:
• Diagnóstico inicial. Questionário: Você é um
bom negociador;
• Conceitos iniciais de negociação;
• Características de um bom negociador;
• Empatia e persistência: Comunicação e rapport;
• Negociando Valor X Preço;
• O processo de compra;
• As fases da preparação e da apresentação;
• Planejamento e administração do tempo;
• Fatores essenciais durante a negociação;
• As fases da proposta e da barganha;
• A fase do fechamento ou acordo final.
Início: 27/ago
Término: 30/ago
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta Incluso: Material Didático,
Carga horária: 12 horas
Certificado e Coffee-Break.
Investimento: R$ 100,00
(Associados: 40% de desconto)
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GRATUITA

Boletim
COMO SE TORNAR UM VENDEDOR
DE SUCESSO

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.

nº- 78
Curso in
Company

Data: 4/set
Horário: 19h
Dia da semana: quinta-feira
Vagas: Limitadas

NEGOCIAÇÃO GANHA-GANHA
PARA GERENTES E SUPERVISORES
Objetivos: Proporcionar relações produtivas entre colaboradores, incluindo as
principais responsabilidades para treino e seu desenvolvimento e negociação.
Programa:
• Conhecer, compreender e aceitar o processo de negociação como elemento
constante na vida pessoal e profissional;
• O moderno negociador - seu autodiagnóstico X perfil do negociador brasileiro;
• Negociando para ganhar;
• Negociação ganha/ganha;
• Fases da Negociação;
• Como lidar com os fatores primordiais: informação, poder e pressão do tempo;
• Os 7 objetivos para estabelecimento de metas e objetivos.
Início: 10/set
Término: 13/set
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 150,00

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

EXCEL AVANÇADO
Objetivos: Utilização dos recursos avançados da Planilha de Cálculos.
Pré-Requisitos: Curso de Excel Básico.
Carga Horária: 24 horas.
Metodologia: Exposição da teoria com aplicação prática imediata em
exercícios de assimilação; um aluno por micro; turmas reduzidas e
salas climatizadas.
Programa:
• Revisão das noções básicas do Excel;
• Operadores matemáticos (Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão);
• Referências relativas e absolutas;
• Formatação e Funções da Planilha e Classificando uma planilha de
Início: 17/set
Informações;
Término: 4/out
• Criando gráficos a partir de dados da planilha e usando gráficos para
Horários: 19h às 21h
analisar dados;
Dias da semana: segunda a
• Encadeamentos da função SE;
quinta
• Filtros, Congelar Painéis, Senhas, Configurações, Escala;
Carga horária: 24 horas
• Revisão do Aplicativo;
Investimento: R$ 250,00
• Formatação Avançada;
• Funções complementares do Excel;
Incluso: Material Didático,
• Classificação de Dados;
Certificado e Coffee-Break.
• Recursos de Banco de Dados, Formulários, Validação, Tabelas Dinâ(Associados: 40% de desconto) micas e Macros.

COMUNIQUE-SE MELHOR COM SEU CLIENTE
Objetivos: Aplicação de técnicas diferenciadas para conhecimento do cliente,
como vender para cada um deles, resultando na satisfação do cliente e do vendedor.
Programa:
• Introdução à Programação Neurolingüística;
• Ferramentas de auto-análise e programação de metas;
• Os três tipos de compradores e como vender a cada um deles;
• Como influenciar e vender para todos os tipos de pessoas com a PNL;
• Técnicas de vendas e PNL no ato da venda.
Início: 17/set
Término: 20/set
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

E

m 29 de maio, o Nuclave desenvolveu
treinamento para a empresa União Química Paulista
– Tanatex S. A., que ocorreu no Hotel Íbis Aeroporto.
O tema, Técnicas Avançadas em Negociações, foi
desenvolvido pelo instrutor Antonio Carlos Martins.
Nas fotos, aspecto do evento.

PA G A M 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) 3104-2387. 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.

NUCLAVE

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

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

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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CULTURA E LAZER

ENUNCIADO

De autoria de Ruy Barbosa, em
1914:
“A falta de justiça, Srs. Senadores, é o grande mal da nossa
terra, o mal dos males, a origem
de todas as nossas infelicidades,
a fonte de todo nosso descrédito,
é a miséria suprema desta pobre
nação.
A sua grande vergonha diante
do estrangeiro, é aquilo que nos
afasta os homens, os auxílios, os
capitais.
A injustiça, Senhores, desanima o
trabalho, a honestidade, o bem;
cresta em flor os espíritos dos
moços, semeia no coração das
gerações que vêm nascendo a
semente da podridão, habitua os
homens a não acreditar senão na
estrela, na fortuna, no acaso, na
loteria da sorte, promove a desonestidade, promove a venalidade,
promove a relaxação, insufla a
cortesania, a baixeza, sob todas
as suas formas.
De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a

desonra, de tanto ver crescer a
injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos
maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra,
a ter vergonha de ser honesto.
Essa foi a obra da República nos
últimos anos. No outro regime
(na Monarquia), o homem que
tinha certa nódoa em sua vida
era um homem perdido para todo
o sempre, as carreiras políticas
lhe estavam fechadas. Havia
uma sentinela vigilante, de cuja
severidade todos se temiam e
que, acesa no alto (o Imperador,
graças principalmente a deter o
Poder Moderador), guardava a
redondeza, como um farol que
não se apaga, em proveito da
honra, da justiça e da moralidade.”
Observação:
1 - Os parênteses no último parágrafo foram adicionados para dar
maior compreensão do texto.
2 - Ruy Barbosa ocupava o cargo
de Ministro da Fazenda no Ministério do Governo Provisório
(1889-1891), presidido por Deodoro da Fonseca. Este Ministério
compunha-se de republicanos
históricos, como, além dele
mesmo, de Silveira Lobo como
ministro do Interior, de Campos
Sales como ministro da Justiça,
Quintino Bocaiúva ocupando o
Ministério do Exterior, Demétrio
Ribeiro, na Agricultura e Comércio, Wandenkolk, na Marinha e
Benjamim Constant na Guerra
(Exército).

POESIA
Sinto vergonha de mim
Sinto vergonha de mim
por ter sido educador de parte desse povo,
por ter batalhado sempre pela justiça,
por compactuar com a honestidade,
por primar pela verdade
e por ver este povo já chamado varonil
enveredar pelo caminho da desonra.
Cleide Canton
Sinto vergonha de mim
por ter feito parte de uma era
que lutou pela democracia,
pela liberdade de ser
e ter que entregar aos meus filhos,
simples e abominavelmente,
a derrota das virtudes pelos vícios,
a ausência da sensatez
no julgamento da verdade,
a negligência com a família,
célula-mater da sociedade,
a demasiada preocupação
com o “eu” feliz a qualquer custo,
buscando a tal “felicidade”
em caminhos eivados de desrespeito
para com o seu próximo.
Tenho vergonha de mim
pela passividade em ouvir,
sem despejar meu verbo,
a tantas desculpas ditadas
pelo orgulho e vaidade,
a tanta falta de humildade
para reconhecer um erro cometido,
a tantos “floreios” para justificar
atos criminosos,
a tanta relutância
em esquecer a antiga posição
de sempre “contestar”,
voltar atrás
e mudar o futuro.

MÚSICA

Tenho vergonha de mim
pois faço parte de um povo que não reconheço,
enveredando por caminhos
que não quero percorrer...

Tenho vergonha da minha impotência,
da minha falta de garra,
das minhas desilusões
e do meu cansaço.
Não tenho para onde ir
pois amo este meu chão,
vibro ao ouvir meu Hino
e jamais usei a minha Bandeira
para enxugar o meu suor
ou enrolar meu corpo
na pecaminosa manifestação de nacionalidade.

Ao lado da vergonha de mim,
tenho tanta pena de ti,
povo brasileiro!

É
(Composição de Gonzaguinha)
É
a gente quer valer o nosso amor
a gente quer valer nosso suor
a gente quer valer o nosso humor
a gente quer do bom e do melhor
a gente quer carinho e atenção
a gente quer calor no coração
a gente quer suar mas de prazer
a gente quer é ter muita saúde
a gente quer viver a liberdade
a gente quer viver felicidade
É
a gente não tem cara de panaca
a gente não tem jeito de babaca
a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela
É
a gente quer viver pleno direito
a gente quer viver todo respeito
a gente quer viver uma nação
a gente quer é ser um cidadão
É...
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FRASES
“Você não tem que ser um
poeta, mas você é obrigado a
ser um cidadão.”
(Nikolai Nekrasov)

“A vida de uma nação é sólida
somente enquanto a nação é
honesta, verdadeira e virtuosa.”
(Frederick Douglass)
“Não é sempre a mesma coisa ser um bom
homem e ser um bom cidadão.”
(Aristóteles)

“O Brasil tem fome de ética e passa
fome em conseqüência da falta de
ética na política.”
(Betinho, sociólogo)

RECEITAS
Maria-mole

Ingredientes:
1 lata de creme de leite
1 medida de lata de leite
3 colheres (sopa) de açúcar para caramelar
100 g de coco em flocos para decorar
1 xícara (chá) de água fervente
1 lata de leite condensado
200 ml de leite de coco
1 caixinha de mistura para maria-mole
100g coco ralado

Modo de preparo:
1. Coloque a mistura para maria-mole em uma tigela, junte a
água e mexa até dissolver completamente.
2. No copo do liquidificador,
coloque a mistura de maria-mole
já dissolvida, o leite condensado,
o creme de leite, o leite e o leite
de coco.
3. Bata por alguns segundos e,
quando estiver bem misturado,
junte o coco ralado e torne a
bater.
4. Reserve.
5. Coloque o açúcar em uma fôrma redonda de buraco no meio,

própria para microondas, e leve
ao forno por cerca de 8 minutos
em potência alta para derreter.
6. Espalhe bem, untando toda a
fôrma com o açúcar derretido.
7. Despeje a mistura do liquidificador e leve ao microondas por
9 a 11 minutos em potência alta.
8. Retire do forno e leve à geladeira de um dia para o outro.
9. Na hora de servir, desenforme
e polvilhe com coco em flocos.
10. Sirva bem gelado.
Tempo de preparo: 20 minutos;
rende 8 porções.

Pé-de-moleque
Ingredientes:
1/2 quilo de amendoim cru
4 xícaras (chá) de açúcar
1 lata de leite condensado

“A ética na política exige exatamente um comportamento permanente a esse respeito. Exige uma crença nos valores que a
ética cultiva, uma crença no povo, uma crença na democracia,
uma crença na seriedade. E quando eu falo em seriedade não
falo em honestidade. Vou mais longe do que isso. Falo em integridade, falo na capacidade que cada um tem de se conduzir
de forma adequada em cada circunstância, em cada momento,
fazendo com que a política seja colocada num plano superior a
cada um dos políticos. Ao fazermos isso, nós certamente estamos
contribuindo para a ética na política.”
(Mário Covas, em trecho de discurso durante o Ato em Defesa
da Cidade e da Democracia, realizado na sede do Sindicato dos
Jornalistas - 24/10/2000)
Outubro de 1995
(...) Quero ver o povo cantar nas rodas de samba dos fins de
tarde, nos forrós e nos pagodes que adentram a madrugada o riso
solto e o olhar altivo. Quero ver os trabalhadores empenhados
em qualificar-se sem cessar, certos de que muitos empregos os
aguardam. Quero ver os empresários livres para exercer as capacidades empreendedoras que os consagram, fazendo brotar do
chão das oportunidades a riqueza que produz bem-estar. Quero
ver os campos fartar às crescentes levas de consumidores e celebrar as primaveras que sempre abençoaram nosso Brasil. Quero
ver as crianças paulistas, por fim, freqüentar escolas decentes, ter
comida na mesa, contar com transporte seguro, dispor de postos
de saúde na redondeza. Mas, sobretudo, quero saber que essas
crianças divisam um futuro sem medo. (...)
(Extraído do discurso proferido pelo Governador Mário Covas
no lançamento do Programa de Desestatização e Parcerias com
a Iniciativa Privada, em 9/10/95)

Modo de preparo:
1. Levar o amendoim misturado
com o açúcar ao fogo.
2. Logo que o açúcar derreter, acrescentar o leite condensado, misturando sempre até ficar amarelo.
3. Colocar ainda quente em fôrma

retangular untada com manteiga.
4. Depois de frio cortar em quadradinhos.
Tempo de preparo: 30 minutos;
rende 20 porções.

Pamonha
Ingredientes:
12 espigas de milho verde
1 copo de água
2 xícaras de açúcar
1 xícara de coco ralado fino
1 pitada de sal
palhas para a embalagem
Modo de preparo:
1. Rale as espigas ou corte-as
rente ao sabugo e passe no liquidificador, juntamente com a
água.
2. Acrescente o coco, o açúcar e
mexa bem.
3. Coloque a massa na palha de
milho e amarre bem.
4. Em uma panela grande ferva
bem a água, e vá colocando as
pamonhas uma a uma após a
fervura completa da água.
5. Importante: a água deve estar

realmente fervendo para receber
as pamonhas, caso contrário elas
vão se desfazer.
6. Cozinhe por mais ou menos 40
minutos, retirando as pamonhas
com o auxílio de uma escumadeira.
7. Deixe esfriar em local bem
fresco.
8. Sirva com café e queijo ralado.
Tempo de preparo: 1 hora; rende 8 porções

ECOLOGIA
Sabão caseiro

O óleo de cozinha, usado para
preparar frituras, geralmente
é descartado no ralo de pias e
desce até o esgoto. Ao entrar em
contato com a água, um litro de
óleo de cozinha pode contaminar
milhares de litros do líquido.
Uma forma de reutilizar o óleo e
evitar a contaminação é fabricar
um barato sabão caseiro. Veja
como:
Ingredientes:
4 litros de óleo comestível usado;
2 litros de água;
1/2 copo de sabão em pó;
1 kg de soda cáustica;
5 ml de óleo aromático de ervadoce ou outro, a gosto.
A proporção pode ser mantida
para fazer mais ou menos sabão,
de acordo com a quantidade de
óleo usado disponível.
Modo de preparo:
Esquente a água. Separe meio
litro e dissolva o sabão em pó
nele. Dissolva a soda cáustica
no restante da água. Adicione
lentamente as duas soluções ao
óleo e mexa por 20 minutos.
Adicione a essência, misture um
pouco e despeje em fôrmas no
feitio desejado. Deixe esfriar e
desenforme no dia seguinte. Os
sabões estarão prontos.

Água: Um bem
tão precioso!
“A água é o constituinte mais característico da terra. Ingrediente
essencial da vida, a água é talvez
o recurso mais precioso que a terra fornece à humanidade. Embora
se observe pelos países mundo
afora tanta negligência e tanta
falta de visão com relação a este
recurso, é de se esperar que os
seres humanos tenham pela água
grande respeito, que procurem
manter seus reservatórios naturais e salvaguardar sua pureza. De
fato, o futuro da espécie humana
e de muitas outras espécies pode
ficar comprometido a menos que
haja uma melhora significativa
na administração dos recursos
hídricos terrestres.”
(J.W.Maurits la Rivière, Ph.D.
em Microbiologia, Delft University
of Technology, Holanda)
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Festas Juninas e Corpus Christi

Os animados “caipiras” de São Caetano do Sul: Miriam e
Adauri; Celina e Jair; Margarete e Flávio; Márcia e José
Roberto; Fábio e sua ﬁlha Amanda; Márcia e Pedro

D

epois do Carnaval, o
evento mais esperado
do calendário brasileiro são as festas juninas,
que animam todo o mês de junho
com muita música caipira, quadrilhas, comidas e bebidas típicas em
homenagem a três santos católicos:
Santo Antônio, São João e São
Pedro.
Naturalmente as festas juninas
fazem parte das manifestações populares mais praticadas no Brasil.
E em nossa Colônia de Férias não
é diferente. Elas compreenderam o
período de 7 a 10 de junho.
Relembrando um pouco a história,
existem duas explicações para
o termo festa junina. A primeira
explica que surgiu em função das
festividades que ocorrem durante
o mês de junho. Outra versão diz
que a festa tem origem em países
católicos da Europa e, portanto,
seriam em homenagem a São João.
No princípio, a festa era chamada
de Joanina.
De acordo com historiadores, esta
festividade foi trazida para o Brasil
pelos portugueses, ainda durante o

E eles capricham
na dança

Uma pose dos “caipiras” com os “caipirinhas”

período colonial (época em que o
Brasil foi colonizado e governado
por Portugal).
Nessa época, havia uma grande
influência de elementos culturais
portugueses, chineses, espanhóis
e franceses. Da França veio a
dança marcada, característica
típica das danças nobres e que,
no Brasil, influenciou muito as
típicas quadrilhas. Já a tradição
de soltar fogos de artifício veio da

O padre relutou para celebrar o casamento:
“Não caso noiva grávida”

China, região de onde teria surgido
a manipulação da pólvora para a
fabricação de fogos. Da península
Ibérica teria vindo a dança de fitas,
muito comum em Portugal e na
Espanha.
Todos estes elementos culturais
foram, com o passar do tempo,
misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros (indígenas,
afro-brasileiros e imigrantes europeus) nas diversas regiões do país,

tomando características particula- quente, batata doce, além de outras
res em cada uma delas.
iguarias.
E, na Colônia, a comemoração não
foi diferente. Além das comidas
típicas, como pamonha, curau,
milho cozido, canjica, cuscuz,
pipoca, bolo de milho, puderam
ser degustados ainda arroz-doce,
bolo de amendoim, bolo de pinhão,
bombocado, broa de fubá, cocada,
pé-de-moleque, quentão, vinho

Edésio Sanchez (voz/teclados) e Elpídio Moré
(ao teclado) animam o salão

O ponto alto da festa, como tem
ocorrido ultimamente, é a apresentação da Quadrilha dos Atrapalhados, que tem sido maior o destaque
das festas juninas em Praia Grande
e, conseqüentemente, muito concorrida. Outro destaque, por óbvio,
é o casamento caipira, acompanhado por todos os presentes.

“Pessoar, vamu nus prepará...”
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Galeria de fotos



Mestre Márcio (da Equipe Só Rindo) no
comando da Quadrilha Atrapalhada

“Andi pra num perdê a veiz...”

“Hoje num vem chuva...”

Nos atrapalhados, bobeou...

...”dançou”!

Uma pausa na brincadeira

Criança também gosta de quadrilha

A ascensão de Cristo
Nosso diretor Jorge Evangelista
Lima, em sua palestra Meditação,
proferida dia 9 de junho, falou
aos presentes o significado de
Corpus Christi. Com palavras da
Bíblia, explicou entre outros ensinamentos:
Podemos crer que Jesus ascendeu
duas vezes ao Céu: uma, no pró-

prio dia de Sua Ressurreição e,
outra, 40 dias mais tarde.
Após a Ressurreição de Jesus,
Maria Madalena o encontrou junto
ao sepulcro e procurou estabelecer
diálogo, mas Ele pediu para não
ser detido, pois ainda não havia
subido ao Pai (João 20:11-18).
Depois disso, Jesus não apenas se

deteve com outras pessoas, como
também dialogou demoradamente
com algumas delas (Lucas 24:1350; João 20:19-29). O contraste
entre o pedido inicial para não ser
detido e a iniciativa posterior de
se deter com os discípulos sugere
uma breve ascensão temporária
de Cristo, a presença do Pai, as

cortes celestiais no próprio dia da
Ressurreição.
O Livro desejado de todas as
nações descreve tanto ascensão
temporária de Jesus no dia da
Ressurreição (João 20:17) quanto
sua ascensão definitiva 40 dias
mais tarde (Marcos 16:19; Lucas
24:50-51).

(...)
Todo o poder do Céu e na Terra
foi dado ao Príncipe da Vida, e ele
voltou para seus seguidores num
mundo de pecado, a fim de lhes comunicar seu poder e glória, sobre
a ascensão definitiva de Cristo, 40
dias após sua Ressurreição.

