Ex-governador
visita Colônia
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Negociações

Coletivas 2007

P

or ocasião do Encontro do PSDB em Praia Grande, o exgovernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, visitou nossas instalações.
Alckmin foi pródigo em elogios à nossa Colônia, pois “ela é moderna,
oferece conforto e lazer. Seu pessoal é atencioso e cortês, e ela está muito
acima da média das colônias de férias tradicionais. Os vendedores são,
sem dúvida, uma classe privilegiada”, disse. Na foto, Geraldo Alckmin e
nosso diretor-secretário Amílcar O. de Calmont Andrade.

Comemorações na
Colônia de Férias

Na Semana da Pátria, o Departamento Social promove a Festa Italiana
2007, com muitas atividades, entre
os dias 6 e 10 de setembro. Entre
elas, jogo de bocha, futsal, pebolim,
bilhar, pingue-pongue, dominó,
palitinho, sessões de cinema, hidro-

ginástica, baralho, bingo, gincana
e palestras. Dia 8, entre 18h e 20h,
haverá jantar especial com pratos
típicos italianos e música ao vivo
com Elpídio More (teclado, voz e
violão). Às 21h30 terá início o baile
com a Banda Acapulco.

Na semana do Dia das Crianças - 12,
13 e 14 de outubro - será comemorada a data dos pequenos com muita
brincadeira, com monitores, tudo
em clima de surpresa. Faça já sua
reserva em nossa Secretaria (11 3116-3750) e leve seus filhos, netos
e sobrinhos.

Autorizado pela Assembléia Geral
Permanente, cujo comparecimento
entre associados e não-associados foi
significativo, superando em muito o
quórum mínimo, e não tendo obtido
êxito nas negociações, após varias
rodadas de debates, o presidente da entidade, Edson Ribeiro Pinto, determinou
a abertura do Dissídio Coletivo frente
aos mais de 240 sindicatos patronais,
do comércio, da indústria e de empresas de serviços. Iniciado o processo
coletivo, reiniciaram-se as negociações
e já na Audiência inaugural, finalmente,
logrou-se obter o consenso. Foram
estabelecidos acordos judiciais em
instrumentos idênticos, mas, de forma
separada para a Fiesp e 46 sindicatos
da indústria e com a Fecomercio e 43
sindicatos do comercio e de serviços.
Páginas 4 e 5.

A estabilidade de
dirigente sindical

Problema gerencial

O governo do presidente Lula, graças
aos bons ventos da economia internador, não obstante a possível punição cional, aos resultados dos programas
até criminal contra a livre organização sociais e à continuidade da estabilidade
sindical, de imediato parte para a monetária, tem merecido elevados
índices de aprovação popular. Esses
represália, perseguições e certamente
seus dias na empresa estão contados.
Editorial, página 2.

ganhos materiais da população, assim
como ocorreu com aqueles decorrentes
do plano real, logo serão incorporados ao patrimônio da população, que
começará a exigir outros benefícios.
Página 2.

Desvios de dinheiro em obras públicas.
Você, vendedor, não pode deixar de tores com o objetivo de ampliar, cada vez Licitações fraudadas. Vendas de sentenças
reciclar-se. Para isso, foram preparados mais, a eficiência das vendas. Consulte judiciais. Propinas para parlamentares.
cursos e palestras pelos nossos consul- as páginas 6, 7 e 8.
Recursos governamentais sumidos.

Orçamentos manipulados. Contratos superfaturados. Roubos, rombos, achaques,
subornos em câmaras, assembléias, palácios, tribunais... Leia artigo na página 3.

Dirigentes sindicais, que muitas vezes
sacrificam a carreira na empresa para
se dedicar à defesa da categoria, têm
sido incompreendidos pelo Judiciário
Trabalhista. É que tão logo a empresa
sabe da militância sindical do trabalha-

Nuclave tem novos cursos

Cleptocracia
em prosa e verso
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EDITORIAL

A estabilidade de dirigente sindical
O tema em questão, que interessa
de perto nossos companheiros dirigentes sindicais, que sacrificam
muitas vezes a carreira na empresa
para se dedicar à defesa da categoria, têm sido incompreendidos pelo
Judiciário Trabalhista.
É que tão logo a empresa sabe da
militância sindical do trabalhador,
não obstante a possível punição até
criminal contra a livre organização
sindical, de imediato parte para a
represália, perseguições e certamente seus dias na empresa estão
contados.

É por isso que a CLT protege com a
estabilidade (garantia de emprego
e salário) o companheiro dirigente
sindical. Isto é, não “por seus belos
olhos”, mas por arrostar as conseqüências da função protegida. Pelo
menos para compensar o risco.

Há sem dúvida, alguns que confundem a proteção como se fosse
à sua pessoa, mas é sabido que
se trata de proteção à função de
representação, isto é, ao exercício
do cargo ou função, sem medo ou
restrições. Mas, as conseqüências,
para o bem ou para o mal, ocorrem
sobre a pessoa que detém o cargo
Não é preciso ser dirigente exe- ou função.
cutivo, nem mesmo membro do
conselho fiscal, até mesmo suplen- Daí a necessidade, se se quer ter
te. Sabedor de sua candidatura, a um sindicalismo independente,
conduta da empresa muda.
de haver a estabilidade para todos

os dirigentes sindicais, ainda que
limitado ao número de dirigentes
reconhecidos pelo Estado, sejam
eles efetivos e suplentes, incluindo
os do Conselho Fiscal.

Um artigo não colide com o outro.
Antes, se completam. Dos dirigentes sindicais permitidos (efetivos)
cuida o artigo 522, isto é, cuida
de quem representa a entidade
(e suplente não representa, salvo
A este aspecto temos tido deci- quando na função de efetivo, aí,
sões que pretendem excluir ora compondo o número de 7).
os membros do Conselho, ora os
suplentes, ora os que excederem Assim, o número de 7 diretores
a 7, ora os que excederem a 7 + 3 executivos + 3 do conselho, são
os que representam a entidade; e,
do Conselho.
mais, seus suplentes formam o
Na verdade, a CLT disciplina, conjunto de dirigentes que são os
conforme a Constituição, no artigo que contemplados com a seguran543, parágrafo 3º, a estabilidade ça, este com base na Constituição
aplicando-a aos dirigentes sindi- Federal, artigo 8º, VIII.
cais, efetivos e suplentes.
Não há, pois, como duvidar dos
O artigo 522 da CLT limita os dispositivos legais bem centrados,
dirigentes sindicais efetivos a 7 + sendo de se repisar: todos eles,
efetivos e suplentes, sujeitos aos
3 do Conselho.

riscos da militância sindical, isto
é, sujeitos a serem despedidos,
não fora a estabilidade provisória
em tela.
Assim, não faz sentido imaginar-se
uma estabilidade que abrangeria
apenas parte dos dirigentes, apenas
parte dos que ingressam na militância diretiva sindical, titulares
ou suplentes.
Portanto, cabe aos dirigentes sindicais se unirem para tornar efetiva
esta garantia, seja provocando um
projeto em que deixe expresso o
que por entendimento já existe
(ou deveria existir), seja para que
acabe de vez por todas com a insegurança transmitida pelo Judiciário
aos jurisdicionados, com nova redação da Súmula 369 -II -TST.

ANÁLISE POLÍTICA

O problema do Governo Lula é gerencial
Antônio Augusto de Queiroz
O Governo do presidente Lula,
graças aos bons ventos da economia internacional, aos resultados
dos programas sociais e à continuidade da estabilidade monetária,
tem merecido elevados índices de
aprovação popular.
Esses ganhos materiais da população, assim como ocorreu com
aqueles decorrentes do plano real,
logo serão incorporados ao patrimônio da população, que começará
a exigir outros benefícios. Se o
presidente não cobrar ação coordenada do Governo, para resolver
as demandas da população, não há
carisma, prudência nem otimismo
que mantenha o apoio popular.
A propósito, desde que foi lançado o Programa de Aceleração do
Crescimento, todo o governo foi
mobilizado para a implementação
do PAC - do presidente da República a seu gabinete pessoal, passando
pela ministra-chefe da Casa Civil,

até os ministros da Fazenda e do É uma pena que seja assim porque
Planejamento - deixando tudo o poucas vezes um chefe do Poder
mais em segundo plano.
Executivo contou com tantas condições favoráveis para promover a
A ministra-chefe da Casa Civil, coordenação de governo quanto o
responsável pela coordenação do presidente Lula. O desenho instituGoverno, já de olho na sucessão cional, as atribuições e as equipes
presidencial, está dedicada em de assessores da Casa Civil são
tempo integral ao PAC, fazendo profissionais e estão legitimadas
palestras com seu laptop sobre o tecnicamente para promover a
mapa das obras em andamento, en- integração das ações de governos
quanto o Governo fica à deriva.
nas áreas jurídicas, de mérito e
de avaliação e monitoramento
Pode parecer exagero, mas é isso das políticas públicas. Mas, sem
mesmo. Centralizadora, a minis- respaldo da ministra, tendem a
tra não entrega a seus assessores perder a capacidade de articulação
a tarefa de representá-la nessas e até mesmo a autoridade institupalestras, o que seria mais apro- cional do órgão, dando margem a
priado, já que se trata de exposi- que cada ministro corra em raia
ções eminentemente técnicas. Por própria.
outro lado, ao se concentrar nessa
tarefa, negligencia as atividades O gabinete presidencial, por
de coordenação do governo, e não sua vez, parece impermeável a
orienta nem delega a sua equipe a visões que possam contrariar o
missão de construir as alianças e presidente. Formado majoritaos consensos para a solução dos riamente por assessores políticos,
problemas.
o gabinete protege o presidente

de informações negativas ou
avaliações críticas. Isso explica,
em certa medida, o otimismo
exagerado do chefe do Poder
Executivo em determinados temas. O gesto do assessor político
Marco Aurélio Garcia, que reagiu
com indignação à suposta responsabilização do Governo pela
crise aérea, demonstra a aversão
a determinadas críticas à ação
governamental.
É cedo para atribuir o apagão
aéreo e a recente tragédia com o
vôo da TAM à eventual omissão
do Governo, mas é evidente para
todos que o assunto se arrastava há
dez meses sem solução. Essa falta
de decisão, seguramente, pode ser
atribuída à ausência de coordenação do governo. Um episódio dessa
dimensão, em qualquer governo,
serviria de lição, mas nada indica
que o atual estilo descoordenado
venha a ser afetado por essa conjuntura, o que pode ter um custo

alto para o governo no curto e
médio prazos.
O presidente Lula, se quiser continuar merecendo o apoio popular,
precisa urgentemente ser alertado
para essa situação. Ou escuta mais
outras opiniões, inclusive as equipes que avaliam e monitoram as
políticas públicas do Governo, ou
continuará sendo iludido pela média dos assessores políticos, cuja
estratégia é de autopreservação,
ou por gerentes que, à sua sombra,
concentram cada vez mais poder,
ainda que não saibam exercê-lo
nem tenham legitimidade política
para tanto.
Antônio Augusto de Queiroz
é jornalista,
analista político
e diretor de Documentação
do Diap.
(Transcrito do jornal do Diap de 26/jul/2007)
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ANÁLISE POLÍTICA

Cleptocracia em prosa e verso
Vilson Antonio Romero
Desvios de dinheiro em obras
públicas. Licitações fraudadas.
Vendas de sentenças judiciais. Propinas para parlamentares. Recursos governamentais sumidos. Orçamentos manipulados. Contratos
superfaturados. Roubos, rombos,
achaques, subornos em câmaras,
assembléias, palácios, tribunais...
A ladroagem campeia solta.
O vocábulo cleptocracia, de origem grega, significa “Estado
governado por ladrões”. A fase
“cleptocrática” do Estado acontece
quando a maior parte de sistema
público governamental é capturada
por pessoas que praticam corrupção política. Segundo Houaiss,
também pode ser definida como
“o regime político-social em que
práticas corruptas, especialmente
com o dinheiro público, são implicitamente admitidas ou mesmo
consagradas”.
As manchetes diárias mostram que
estamos próximos desta realidade
funesta e para não gastar lágrimas
com isto, mas incentivar formas

de combate ao quadro atual, mos- país é este? (...)” - Renato Russo
tramos que a cleptocracia também (Que país é este?)
pode ser escancarada em prosa e
versos (estes de protesto!...)
Prosa: Foram presas em agosto de
2006, em Rondônia, 23 pessoas
Verso: “Neste Brasil corrupção/ acusadas de praticar diversos
pontapé bundão/ puto saco de mau crimes, como desvio de recursos
cheiro/ do Acre ao Rio de Janeiro/ públicos, corrupção, prevaricação,
Neste país de manda-chuvas/ cheio concussão, peculato, extorsão, lade mãos e luvas/ tem sempre al- vagem de dinheiro e venda de senguém se dando bem/ de São Paulo tenças judiciais.Entre os detidos
a Belém (...)” - Ana Carolina e estavam o presidente do Tribunal
Tom Zé, (Brasil corrupção).
de Justiça de Rondônia, o presidente da Assembléia Legislativa
Prosa: Desde 2003, primeiro ano do Estado, o ex-procurador-geral
do governo Lula, a Polícia Fede- de Justiça, o vice-presidente do
ral já desencadeou 357 grandes Tribunal de Contas de Rondônia,
operações com a prisão de 6.225 além de outros juízes, desembarpessoas, média de quase quatro de- gadores, promotores e mais nove
tidos por dia, com pelo menos 945 deputados estaduais.
servidores públicos acusados de
corrupção. Pesquisa da CNT/Sen- Verso: “Estão nas mangas dos
sus aponta que 40% da população senhores ministros/ Nas capas
vêem a corrupção como o maior dos senhores magistrados/ Nas
problema do país.
golas dos senhores deputados/ Nos
fundilhos dos senhores vereadores/
Verso: “Nas favelas, no senado/ Nas perucas dos senhores senadoSujeira pra todo lado/ Ninguém res/ Senhores!/ Fdp!/ Bandido!/
respeita a Constituição/ Mas todos Corrupto!/ Ladrão! (...)” - Titãs
acreditam no futuro da nação/ Que (Vossa Excelência)

Prosa: A Associação de Magistrados Brasileiros revela que os
processos contra autoridades com
direito a foro privilegiado não
punem quase ninguém. Nos últimos 19 anos, dos 463 processos,
só 5 terminaram em condenação.
Um em cada seis senadores responde por crime em inquéritos
ou ações penais em andamento
no Supremo Tribunal Federal
(STF), único tribunal no qual
senadores e deputados federais
podem ser processados após a
diplomação.

a entidade começou a fazer esse
estudo, em 1996.
Segue atualíssimo Padre Antônio
Vieira (1608-1687): “No Brasil
conjuga-se o verbo furtar em
todos os tempos, em todos os
modos, em todas as pessoas”

Verso: “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
Verso: “Enquanto os homens quer viver uma nação/a gente
exercem seus podres poderes / quer é ser um cidadão” - GonMotos e fuscas avançam os sinais zaguinha (É).
vermelhos/ E perdem os verdes/
somos uns boçais (...)” - Caetano
Veloso (Podres poderes)
Vilson Antonio Romero
Prosa: O nível de corrupção no
Brasil é o pior em dez anos, segundo relatório anual do Banco
Mundial (Bird) divulgado em
julho. De acordo com o levantamento, o país está em posição inferior à que se encontrava quando

é jornalista,
funcionário público,
diretor da Associação
Riograndense de Imprensa
e-mail: vilsonromero@yahoo.com.br

(Transcrito do jornal do Diap de 27/jul/2007)

Direito do Trabalho: uma Questão de Cidadania
Cláudio José Montesso
O Estado e a sociedade brasileira
apresentaram, ao longo da nossa
história, um relativo desprezo
pelo trabalho como valor ético
e como elemento de inserção
social. Seria possível afirmar
que apenas no período de 1930 a
1988, inclusive, ocorreu verdadeira preocupação com o respeito
à pessoa do trabalhador e houve
dedicação à construção de uma
legislação social que pudesse
alicerçar direitos.
Ainda assim é possível afirmar
que nos períodos não democráticos, a eventual preocupação com
o trabalho esteve mais relacionada
com o controle político-social
da classe trabalhadora, com a
submissão da estrutura sindical
aos interesses do Estado ou com
a simples repressão dos movimentos sindicais autênticos e a
cooptação dos demais. Mesmo no
curto período democrático, entre
1945 e 1963, o Estado e a sociedade brasileira sempre olharam o
trabalho com alguma reserva.
Porém, não é possível negar que,
em todo aquele período, incluindo-se os não democráticos, diver-

sas gerações foram educadas de
forma a ver o trabalho honesto
como um valor e um direito a
ser perseguido. Havia evidente
valorização do trabalho humano e
uma estrutura estatal de repressão
ao descumprimento dos direitos
do trabalho, ainda que nem sempre eficaz na sua missão.
Por mais estranho que possa parecer foi a partir da Constituição
de 1988, aquela que mais direitos
sociais incorporou, que se passou
a, cada vez mais, desvalorizar
o trabalho e a reduzi-lo a mero
custo administrativo e produtivo
e o Estado brasileiro simplesmente renunciou à sua missão de
fiscalizar e atuar na defesa dos
trabalhadores. Honrosa exceção
seja feita aos valorosos fiscais
do trabalho compostos de uma
nova geração que tomou para si
as rédeas dessa função estatal e,
contrariando até mesmo orientações políticas, cumpriu sua
missão legal com denodo. Mas
no aspecto institucional e político, alicerçado por campanhas
promocionais orquestradas, o
que se viu foi um questionamento
cada vez maior da proteção legal

e do arcabouço estatal que tem pelas disposições legais e outra
a incumbência de efetivar essa que somente terá seus direitos
proteção.
reconhecidos se buscar abrigo na
Justiça do Trabalho. Ou ainda uma
No meio dessa discussão, como outra parte da classe trabalhadora
não poderia deixar de ser, estava que simplesmente não consegue
o Direito do Trabalho vigente, emprego. Mas isso não torna
seja por tentativas de modifi- menos importante a existência da
cação da Constituição, seja por proteção legal ou justifica qualquestionamentos sobre a pro- quer medida que vise diminuir ou
priedade da existência de norma flexibilizar direitos.
constitucional dessa natureza.
O debate não pode se fixar no
O que mais causa espécie nesse aspecto meramente econômico
tipo de questionamento e nos di- ou estatístico, no sentido de que
versos discursos que pregam a fle- eventual redução de direitos
xibilização ou a desregulamenta- reduz o custo da mão-de-obra
ção dos direitos dos trabalhadores e ainda permite a inserção daé a perda da perspectiva histórica queles que não estão albergados
de sua existência e a ausência de pelo trabalho formal. Essa é
proteção de fato a milhares de uma falsa questão que pretende
trabalhadores, seja no mercado colocar em xeque os direitos dos
informal, seja no mais simples trabalhadores, atribuindo-lhe a
desrespeito ao que está na lei por culpa pelo desemprego ou pela
aquelas atividades econômicas informalidade.
formalmente constituídas.
Em razão dessas constantes maÉ verdade que o Direito do Traba- nifestações e de meias-verdades
lho, de per si, não elimina as gra- veiculadas aqui e acolá é que se
ves distorções existentes na nossa faz necessário defender o Direito
sociedade e é ainda verdade que do Trabalho e a sua efetivação
há duas categorias de trabalhado- nas relações entre empregados e
res, uma devidamente amparada empregadores. É necessário res-

gatá-lo como elemento civilizatório e de inserção de milhares de
brasileiros na economia. Ao mesmo tempo é preciso demonstrar
que é essencial valorizar o trabalho humano como um valor ético
a ser considerado, inclusive como
fundamental para a superação da
violência e da criminalidade.
Os juízes do trabalho querem
firmar como proposição o reconhecimento de que a todos os trabalhadores, empregados ou não,
devem ser garantidos direitos
trabalhistas assim considerados
fundamentais.
Afinal, efetivar o Direito do
Trabalho é uma questão de Cidadania.
Cláudio José Montesso
é juiz titular
da 58ª Vara do Trabalho
do RJ e professor licenciado
de Direito Processual Civil
da Universidade Católica
de Petrópolis (RJ), é presidente
da Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (Anamatra).
(Transcrito do jornal do Diap de 14/ago/2007)
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NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2007

Encerramento da parte amigável - Acordo Judicial
Autorizado pela Assembléia Geral
Permanente, cujo comparecimento
entre associados e não-associados
foi significativo, superando em
muito o quórum mínimo, e não tendo obtido êxito nas negociações,
após varias rodadas de debates, o
presidente da entidade, Edson Ribeiro Pinto, determinou a abertura
do Dissídio Coletivo frente aos
mais de 240 sindicatos patronais,
do comércio, da indústria e de
empresas de serviços.
Iniciado o processo coletivo, reiniciaram-se as negociações e já na
Audiência inaugural, finalmente,
logrou-se obter o consenso.
Foram estabelecidos acordos judiciais em instrumentos idênticos,
mas, de forma separada para a
Fiesp e 46 sindicatos da indústria
e com a Fecomercio e 43 sindicatos
do comercio e de serviços.
Dessas negociações, foram conseguidas algumas conquistas, como o
aumento salarial (3,97% = cláusula
1ª), do piso da categoria (cláusula
5ª = R$ 600,00 admissão e R$
760,00 efetivo) e do percentual de
indenização da creche (que passa
para 15% do valor normativo cláusula 22a) e do percentual do
seguro do veículo (87% do prêmio
= cláusula 26ª), além da manutenção de todas as conquistas anteriores (quilômetro rodado, auxílio
funeral, entre outras), tudo conforme resumo unificado de ambas
as normas coletivas adiante, para
todo o estado de São Paulo.

Disposições da norma
coletiva em vigor
(Disposições unificadas abrangendo: Federação das Indústrias
- Fiesp e sindicatos da indústria
signatários, Federação do Comércio - Fecomercio e sindicatos do
comércio e de serviços signatários

Dras. Maria Luiza Dias Mukai (advogada do Sindimaq), Aline do Prado Squinello (advogada da Fiesp), dr. José Luiz Fernandes Eustáquio (advogado da Fiesp), Edson
Ribeiro Pinto (presidente do Sindicato dos Vendedores), dr. Henrique Pedroso de Moraes (advogado do Simefre), dr. Valdemar Cardoso de Andrade (advogado do Sicetel) e
dr. Nivaldo Pessini (advogado do Sindicato dos Vendedores)

inspetores e supervisores de
vendas; chefe e gerente de vendas - todas essas funções, quando
ligadas às vendas externas, na
procura dos clientes (e não na sua
recepção na empresa), ainda que
V I G Ê N C I A : 0 1 / 0 7 / 0 7 a por telefone, como os chamados
telemarketing (salvo empregados
30/06/2008
em empresas de telemarketing),
CATEGORIA ABRANGIDA e demais assemelhadas ou equivalentes, ainda que com outras
Promotores, demonstradores, denominações.
degustadores e repositores de
mercadorias para as vendas; 1ª AUMENTO SALARIAL =
contatos, assessores, assistentes 3,97% a partir de 01/07/2007.
- Acordo no Dissídio Coletivo =
TRT/SP: 20295200700002004,
aplicáveis para os empregados das
respectivas empresas da indústria,
comércio e serviços.)

dias = R$ 760,00 (abrange todas
as verbas remuneratórias, ou seja,
2ª - INCIDÊNCIA DO AUMENparte fixa do salário, comissões e
TO SALARIAL sobre salário fixo,
percentuais).
parte fixa de salário, salário-tarefa,
valores fixos mensais referentes à
6ª - CÓPIA DO CONTRATO
ajuda de custos, diárias e valor da
OU ANOTAÇÃO NA CTPS - É
média (de 3, 6 ou 12 meses) por
obrigatório constar o percentual
alteração de zona.
de comissão e as condições de sua
percepção.
3ª - EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS A DATA-BASE
7ª - DEMONSTRATIVO DAS
= 3,97% para função com paraVENDAS E COMISSÕES - É
digma, respeitado o salário deste
obrigatório fornecer ao empregaou proporcional nos casos sem
do, referente às comissões creditas
paradigma.
ou pagas.

e auxiliares de vendas (ligados
a vendas externas); vendedores
externos (na praça ou viajantes);
inclusive os vendedores de serviços, de consórcio, de carnês,
de plano de saúde; vendedoresmotoristas; vendedores técnicos,
agropecuários, sanitários, cosméticos e de produtos químicos;

4ª - COMPENSAÇÕES - Como
os percentuais incidem sobre
01/07/06, estão compensados os
reajustes espontâneos ou compulsórios, salvo promoção, antiguidade, implemento de idade, fim de
aprendizagem.

8ª - PAGAMENTO DO QUILÔMETRO RODADO - É obrigatório para os casos de exigência
de veículo para o trabalho, calculado:

15% do valor do m³ de gás;
D) - Motocicleta = 12% do litro
do combustível por quilômetro
rodado.
Cabe a empresa fazer o controle da
quilometragem.
A tarifa do quilômetro rodado
inclui estimativas de despesas
com combustíveis, troca de óleo,
depreciação e manutenção do
veículo.
9ª - REMUNERAÇÃO POR
COBRANÇA - Devido 1/10 da
comissão.
10ª - SALÁRIO ADMISSIONAL
- Salário do substituto é igual ao do
substituído.

11ª - DAS COMISSÕES NO
CÁLCULO DAS VERBAS REA) - Veículos a álcool= 34% do MUNERATÓRIAS - Em todos os
valor do litro de álcool;
cálculos por média, deve-se obe5ª - SALÁRIO NORMATIVO
B) - Veículos à gasolina= 26% do decer a base de 3, 6 ou 12 meses,
- PISO EXPERIÊNCIA ATÉ 90
valor do litro de gasolina;
utilizando-se a média maior.
dias = R$ 600,00
C) - Veículos a gás ou mistos =
  
PISO EFETIVO MAIS de 90
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27ª - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DESCONTO = 4% do salário
total de 8/07. RECOLHIMENTO
= 15/09/07.
LIMITE: R$ 300,00. Mais 2% do
salário total da época das retenções
das categorias preponderantes.
RECOLHIMENTO = até o 15º
dia do mês subseqüente à época
do recolhimento das categorias
preponderantes. LIMITE: R$
300,00.
ENCARGOS pelo não-recolhimento: multa de 10% sobre o
débito corrigido pelos índices do
12ª - CARTA DE REFERÊN- 20ª - ENTREGA DE RELAÇÃO TRT/SP, mais juros de 1% ao mês,
CIA - É devido carta com período DE PEDIDOS EM CARTEIRA limitada a multa a 3 salários mínitrabalhado.
PENDENTES, NA RESCISÃO mos na data do pagamento.
- É obrigatório; pena de 5% do
13ª- CARTA-AVISO DE DIS- normativo de admissão.
PENSA - É devido carta com os
motivos de justa causa, quando 21ª - EMPREGADOS COM 45
o caso.
ANOS OU MAIS - E 2 anos de
empresa, têm direito a 60 dias de
14ª - EMPREGADOS EM VIAS aviso prévio, com os reflexos de
DE APOSENTADORIA - São 2/12.
estáveis aqueles com mais de 5
anos na empresa e que falte até 22ª - AUXÍLIO-CRECHE - É
18 meses para aposentar-se pelas devido pela empresa, com mínimo
condições mínimas.
30 empregadas com mais de 16
anos; sem creche, o valor de R$
15ª - COMPLEMENTAÇÃO 114,00/mês, excluídas as empresas
DO AUXÍLIO PREVIDENCIÁ- com condições mais favoráveis,
RIO - É devido do 16º ao 45º dia, beneficiando as empregadas em
entre o beneficio e o salário médio, serviço efetivo na empresa.
até o teto/INSS.
23ª - ATESTADOS MÉDICOS OBRIGAÇÃO COMPLEMEN16ª - FÉRIAS - INÍCIO - Deve - O do médico do sindicato é re- TAR: Em 30 dias do recolhimento,
a empresa deverá encaminhar a
ser sempre em dias úteis.
conhecido.
este Sindicato uma relação dos nomes
dos empregados da categoria
17ª- EMPREGADAS GESTAN- 24ª - AUXÍLIO-FUNERAL - É
que
sofreram
o desconto.
TES- Estável até o 5º mês após o devido para os que ganham até R$
28ª
NORMAS
DAS CATEGOparto.
760,00, no importe de R$ 900,00,
RIAS PREPONDERANTES As cláusulas melhores da categoria
predominante aqui se aplicam.

Dr. Valdemar Cardoso
de Andrade (advogado
da Sicetel), dr. Nivaldo
Pessini (advogado
do Sindicato dos
Vendedores), Vanessa
Ramos Garcia
(assistente do Jurídico
do Sindicato dos
Vendedores) e dr.
Alexandre Pazero
(advogado do Sindicato
dos Vendedores)

29ª - MULTA - Multa de R$ 60,00,
em favor do empregado, por infração, pelo descumprimento das
cláusulas previstas nesta norma.

Dr. José Ângelo Gurzoni (advogado do Sindinstalação) e dra. Maria Luiza Dias
Mukei (advogada do Sindimaq)

18ª - PRAZO PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS E MULTA POR
DESCUMPRIMENTO - É até
o 1o dia útil - aviso prévio trabalhado e até 10 dias, aviso prévio
indenizado.
19ª - ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS (MORA
SALARIAL) - Gerará multa diária
de 1 dia de salário, até o valor do
salário, para o empregado.

Se por acidente de trabalho =
R$ 1.500,00. Salvo se a empresa
adota sistema de seguro de vida
em grupo.

30ª - RECOMENDAÇÃO - As
empresas de São Paulo, Osasco,
Guarulhos, Santo André, São
Bernardo do Campo, Diadema e
São Caetano do Sul, deverão homologar neste Sindicato.
31ª - DIFERENÇAS SALARIAIS - Eventuais diferenças,
em razão desta norma coletiva,
poderão ser complementadas no
mês de 08/07.

25ª - QUADRO DE AVISOS - É
32ª - VIGÊNCIA: 01/07/07 a
obrigatório para o Sindicato.
30/06/08.
26ª - SEGURO DO VEÍCULO
- Pago até 87% do seu valor pela 33ª PRORROGAÇÃO, REVIempresa, isenta-a de despesas SÃO, DENÚNCIA OU REVOde perdas e danos do veículo a GAÇÃO - Serão feitas conforme
a CLT, artigo 615 e seguintes.
serviço.

NORMAS COLETIVAS
REFERENTES AO SETOR
DE CONSÓRCIO
Além da norma acima, houve também a Convenção Coletiva com o Sindicato Nacional dos Administradores de
Consórcio, referente a administradoras de consórcio, para
todo o território do Estado de São Paulo, envolvendo empregados auxiliares e vendedores, além de promotores de
vendas de cotas de consórcio, conforme processo DRT/SP:
46219.042871/2007-21 - com normas próprias, o qual
teve índice de reajuste de 4,00%, sendo os pisos deste
seguimento: de admissão R$ 536,77, e efetivo R$ 733,33
(cópia diretamente na sede do Sindicato).
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PESQUISA MENSAL
DA CLASSIFICAÇÃO DE ANÚNCIOS*

nº- 79
PESQUISA DE SALÁRIOS E CONDIÇÕES POR AMOSTRAGEM PROFISSIONAL DE VENDAS
Extraídos do setor de homologações do SIVENVI
Ref: Junho/2007

Junho/2007
Total de anúncios :

550		
420		
970
ESTADÃO %
FOLHA
%
TOTAL
POSSUIR VEÍCULO
215
39,09
180
42,86
IDADE						
18 a 25
65
11,82
85
20,24
150
25 a 35
23
4,18
12
2,86
35
35 a 40
0,00
0,00
Acima de 40
0,00
0,00
ESCOLARIDADE						
2º Grau
102
18,55
123
29,29
225
Técnico
17
3,09
8
1,90
25
Superior
0,00
4
0,95
4
Pós - Graduação
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE						
Norte
19
3,45
25
5,95
44
Sul
14
2,55		
0,00
14
Leste
8
1,45
8
1,90
16
Oeste
15
2,73
16
3,81
31
Interior
0,00
0,00
Grande São Paulo
0,00
0,00
TEMPO DE EXPERIÊNCIA						
Até 3 anos
5
0,91
0,00
5
acima de 5 anos
0,00
0,00
Experiência comprovada
545
99,09
420
100,00
965
CONHEC. INFORMÁTICA 45
8,18
32
7,62
77
IDIOMAS						
INGLÊS
8
1,45
2
0,48
10
ESPANHOL
0,00
7
1,67
7
ALEMÃO
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
215
39,09
180
42,86
REGISTRO
335
60,91
240
57,14
575
AUTÔNOMO
215
39,09
180
42,86
395

%
0,00
15,46
3,61
0,00
0,00
23,20
2,58
0,41
0,00
4,54
1,44
1,65
3,20
0,00
0,00
0,52
0,00
99,48
7,94
1,03
0,72
0,00
0,00
0,00
59,28
40,72

O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 03, 10, 17 e 24 de junho de 2007.

MÍNIMA

R$ 1.941,00

MÁXIMA

R$ 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
4
COMÉRCIO
1
SERVIÇO
0

Total de Homologações: 106/ Total de Amostragens: 5

Ref: Julho/2007
TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
3
SOMENTE FIXOS
1
SOMENTE COMISSÕES
0

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

R$ 1.990,00

MÁXIMA

R$ 1.971,33

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
2
COMÉRCIO
1
SERVIÇO
1

Total de Homologações: 155/ Total de Amostragens: 4

Atitude, desenvolvimento
e resultados
O Nuclave - Núcleo de Aperfeiçoamento em Vendas tem como objetivo formar, treinar e aperfeiçoar
os profissionais de vendas e interessados em desenvolver-se, produzindo e disseminando conhecimento,
antecipando necessidades e buscando excelência.
Para isso, oferece cursos livres de curta duração, palestras, oficinas e seminários, além de um serviço de
Atendimento Corporativo com programas especialmente planejados para o segmento de empresas.
Conta com a consultoria de Adolfo Bueno, Adriano Corrêa Teixeira, Antônio Carlos Martins, Helcio José
Celi, José Antônio Kairalla Caraccio, José Júlio Pires. José Ricardo Aum e Renê Fernando Cardoso.

AGENDA DE EVENTOS

Total de anúncios :

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

MÉDIA SALARIAL

Leia nossa programação e conheça tudo o que lhe é oferecido em nosso portal
(www.vendedores.com.br).

JuLho/2007
720		
605		
1325
ESTADÃO %
FOLHA
%
TOTAL
POSSUIR VEÍCULO
185
25,69
210
34,71
IDADE						
18 a 25
420
58,33
315
52,07
735
25 a 35
213
29,58
105
17,36
318
35 a 40
0,00
0,00
Acima de 40
0,00
0,00
ESCOLARIDADE						
2º Grau
501
69,58
403
66,61
904
Técnico
95
13,19
0,00
95
Superior
0,00
0,00
Pós - Graduação
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE						
Norte
53
7,36
72
11,90
125
Sul
67
9,31
0,00
67
Leste
21
2,92
0,00
21
Oeste
87
12,08
47
7,77
134
Interior
17
2,36
0,00
17
Grande São Paulo
18
2,50
23
3,80
41
TEMPO DE EXPERIÊNCIA						
Até 3 anos
0,00
0,00
acima de 5 anos
0,00
0,00
Experiência comprovada
690
95,83
605
100,00 1.295
CONHEC. INFORMÁTICA 507
70,42
421
69,59
928
IDIOMAS						
INGLÊS
23
3,19
17
2,81
40
ESPANHOL
0,00
2
0,33
2
ALEMÃO
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
185
25,69
210
34,71
REGISTRO
535
74,31
395
65,29
930
AUTÔNOMO
185
25,69
210
34,71
395

TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
2
SOMENTE FIXOS
3
SOMENTE COMISSÕES
0

%
0,00
55,47
24,00
0,00
0,00
68,23
7,17
0,00
0,00
9,43
5,06
1,58
10,11
1,28
3,09
0,00
0,00
97,74
70,04
3,02
0,15
0,00
0,00
0,00
70,19
29,81

SETEMBRO/OUTUBRO 2007
VENDAS DE IMPACTO POR TELEFONE

Objetivos: Prom over a auto-análise e o desenvolvimento de técnicas de
atendimento telefônico para surpreender e encantar os clientes, dentro das
novas tendências do uso do telefone como marketing empresarial.
Programa:
• O papel do profissional de atendimento telefônico a clientes dentro do contexto do telemarketing;
• Reconhecimento de comportamentos e emoções ao telefone que dificultam e facilitam o processo de
comunicação;
• Frases proibidas que provocam, nos clientes, irritabilidade e expressões recomendadas para contornar
falas de impacto negativo;
• Técnicas de atendimento telefônico, explorando habilidades de escuta ativa, sondagem, reconhecimento,
informação e o fechamento da chamada;
• Padronização e encantamento no atendimento telefônico como fortalecedores da imagem empresarial;
• Como desenvolver habilidades de negociação;
• Reconhecer metodologias e saber aplicar no dia-a-dia;
• Como aumentar as vendas ao utilizar técnicas eficazes no processo de negociação e vendas em
telemarketing.
Início: 24/set
Término: 27/set
Horário: 19h/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)
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COMO FORMAR EQUIPES VENCEDORAS

MOTIVAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL:
OPORTUNIDADE DE SUCESSO

Objetivos: Oportunizar conceitos e práticas relativas à postura, atitudes, comportamento e comunicação facilitadora de relações interpessoais e profissionais
maduras e produtivas. Resignificar seu poder de realização na sua vida pessoal
e profissional, criando um perfil de vencedor, integrado na emoção, razão e
ação, permitindo-se conquistar seus objetivos.

Data: 9/out
Horário: 19h
Dia da semana: terça-feira
Vagas: Limitadas

INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA
Programa: Introdução à Informática,
Windows, Word, Internet e Excel.
Início: 15/out
Término: 1º/nov
Horários: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 24 horas
Investimento: R$ 250,00

Objetivos: Desenvolver no profissional de
atendimento um sistema eficiente de técnicas e
comportamentos que o capacite a atender com
qualidade, apresentando soluções e desenvolvendo habilidades e atitudes necessárias ao
atendimento eficaz.

Programa:
• A evolução da qualidade (Fatores Históricos e Expectativas dos
Consumidores);
• Principais características comportamentais dos clientes, suas necessidades, desejos e interesses;
• Perfil do Novo Profissional de Atendimento;
• O processo de comunicação no atendimento: obstáculos, vícios de
linguagem e grau de formalidade/informalidade;
• Técnicas de Atendimento: Aspectos psicológicos, lidando com
queixas e ofensas pessoais, prevenção e administração de conflitos,
apresentando soluções;
• Atendimento Presencial X Telefônico: Diferenças importantes, o
que facilita, o que dificulta.
Início: 29/out
Término: 1º/nov
Horário: 19h/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)

VENDAS PARA VENDEDORES DE LOJAS

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

A ARTE DE ENCANTAR O CLIENTE
Objetivos: Promover a auto-análise e o desenvolvimento de técnicas para surpreender
e encantar clientes, dentro das novas tendências.
Programa:
• Os passos do processo de vendas;
• A criatividade na abordagem; descobrir e criar necessidades;
• Priorizar o tratamento das informações;
• Ajudar o cliente a entender e processar informações;
• Assumir a postura de orientador facilitador;
• Como fechar a venda sem pressionar o cliente.

Início: 15/out
Término: 18/out
Horários: 19h/21h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS NO ATENDIMENTO

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

PLANEJAMENTO, MARKETING E VENDAS
Objetivos: Familiarizar o profissional de vendas com os conceitos de planejamento e marketing, assim como a importância do trabalho sinérgico destas
três áreas para o sucesso da empresa.
Início: 22/out
Programa:
Término: 25/out
• Conceitos Básicos de Planejamento;
Horários: 19h/22h
• Objetivos, Metas e Planos de Ação;
Dias da semana: segunda a quinta
• Pontos Chaves para Bom Planejamento;
Carga horária: 12 horas
• Conceitos Básicos de Marketing;
Investimento: R$ 100,00
• Estratégias de Marketing e a Área de Vendas;
Incluso: Material Didático, Certificado e Coffee-Break.
• Segmentação de Mercado;
(Associados: 40% de desconto)
• A Equipe de Vendas.

Objetivos: Fornecer ferramentas básicas de vendas
aos profissionais de varejo objetivando um atendimento moderno e eficiente aos clientes que visitam
as lojas. Muitas vezes, os clientes são atendidos por
vendedores despreparados tecnicamente ou sem
técnica de vendas adequada ao público-alvo. Este
curso oferece as noções básicas aos participantes
para o aperfeiçoamento de seu desempenho.
Programa:
• Venda Ativa e Venda Passiva são vendas diferentes;
• Principais características pessoais do vendedor interno;
• Comportamento pessoal do vendedor de varejo;
• A aparência dos vendedores de lojas é importante para o bom atendimento?
• O conhecimento do produto ou serviço;
• A aproximação para receber o cliente na loja;
• Como responder as perguntas e derrubar as objeções;
• O preço do produto deve ser passado claramente ou envolvido?
• A despedida do cliente;
• O Pós-Venda e sua grande importância.
Início: 5/nov
Término: 8/nov
Horário: 19h/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

PALESTRA
GRATUITA

PALESTRA
GRATUITA

Objetivos: Proporcionar aos participantes momentos de vivência, discussão e
reflexões acerca do seu trabalho cotidiano e dos conceitos inerentes a uma equipe,
para que a partir deste processo possam repensar e redimensionar suas relações de
trabalho e suas equipes.
Programa:
Início: 1º/out
• Vantagens e dificuldades de um trabalho em equipe;
Término: 4/out
• Diferenças entre agrupamento de pessoas e equipe;
Horário: 19h/22h
• O que é uma equipe;
Dias da semana: segunda a quinta
• Como as equipes se compõem;
Carga horária: 12 horas
• Momentos da construção/composição de uma equipe;
Investimento: R$ 100,00
• Funcionamento de equipe;
• Papéis dentro de uma equipe;
Incluso: Material Didático,
• O explícito e o implícito numa equipe;
Certificado e Coffee-Break.
• A equipe dentro da estrutura da empresa e sua importância
(Associados: 40% de desconto)
para o sucesso da organização.

nº- 79

QUEM ROUBOU A
MINHA COMISSÃO?
Objetivos: Procurar entender como e por que
isso acontece pode ser o primeiro passo para
garantir que bons vendedores de sucesso também sejam seres humanos bem-sucedidos.
Data: 13/nov
Horário: 19h
Dia da semana: terça-feira
Vagas: Limitadas
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Uma usina
que gera vidas

N

o mundo moderno, quando
a ciência e a
tecnologia caminham com
a mesma aceleração da inteligência humana,
quando o computador é capaz de
acompanhar a mesma velocidade
da luz, quando o robô, em sua
programação, é capaz de fazer
quase tudo o que o homem é
capaz, uma categoria profissional
conserva as mesmas características dos primórdios de sua criação:
o vendedor.
Claro que ele se apóia na ciência,
na tecnologia. Usa o computador, aceita e incentiva tudo que
advém do progresso, mas com
consciência de que o robô jamais
conseguirá substituí-lo. A máquina não sente, não pensa, não ama.
É incapaz de, com suas “idéias”
programadas, transmitir com
convicção os argumentos de que
o profissional de vendas precisa,
permanentemente, ter em mãos.

É por tudo isso que o vendedor é
um profissional diferente. Hoje,
uma tentativa se faz para mudar
essa idéia, enquadrando-o em
entidades classistas diferentes.
Lutaremos até o fim para que não
se perpetue essa monstruosidade.
Vendedor é vendedor. E nunca
será diferente.
O mundo se transforma, desde
a concepção do ser humano em
laboratório até a instalação e funcionamento de mortíferas usinas
atômicas. O vendedor continuará
sendo o mesmo, ajudando o País
a crescer, colaborando com o
progresso da humanidade, contribuindo para o seu bem-estar.
Tudo isso é criar vidas, por isso, o
vendedor vai continuar sendo um
criador de vidas. Uma verdadeira
usina que gera progresso. E, o
melhor de tudo, uma usina incapaz
de matar.

nº- 79
É preciso saber vender
a imagem da empresa

A

venda da imagem da empresa
está presente nas
mais variadas
situações e também pormenores: a comunicação é um fator
decisivo para o sucesso de uma
empresa. Por isso, cada vez mais
é um ato importante de gestão o
estabelecimento de uma estratégia
comunicacional global, que consiga ser eficaz, criativa e ajustada
à realidade da instituição.
Certo é que a comunicação empresarial é ainda uma novidade
para muitas pequenas e médias
empresas, apesar dos grandes grupos nacionais já recorrerem a esta
ferramenta há alguns anos.

Cada vez mais, os planos comunicacionais estão intimamente ligados à competitividade e à própria
sobrevivência da organização.
Hoje, a definição da imagem de
uma empresa é muito importante
para angariar clientes, para o reconhecimento da marca e para o
alinhamento entre a instituição e
os objetivos do negócio.

As estratégias de comunicação são
feitas de uma mistura: incluem
desde o contato com a imprensa,
às mensagens publicitárias, sem
esquecer, sobretudo, o relacionamento com os clientes. Tudo
porque a imagem que cada um
tem de uma determinada empresa é
feito daquilo que esta projeta, mas
também da experiência pessoal no

contato com os seus serviços.
Todos os funcionários são, de
alguma forma, relações públicas
da empresa: desde a empresa de
segurança contratada à postura
assumida pelas telefonistas, tudo
serve para construir uma imagem
positiva ou negativa de uma empresa. Por isso, é necessário que a
estratégia de comunicação tenha
todos estes pormenores em atenção e não apenas as campanhas
publicitárias ou as relações com
a mídia. O plano comunicacional
é que define o posicionamento da
empresa no mercado. Por isso, é
essencial desenvolver e comunicar
diferenças competitivas significativas com a concorrência, para
que os clientes não fiquem com a
idéia errada.

O cachorro velho

(Autor desconhecido)
(Transcrito do jornal do Propagavende/MG)

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

Mantemos um cadastro de currículos de vendedores
com acesso às empresas. Envie o seu para ser indicado
a novas oportunidades no mercado de trabalho.

U

ma velha senhora foi para
um safári na África e levou
seu velho cachorrinho poodle
com ela.
Um dia, caçando borboletas, o
velho cãozinho, de repente, deu-se
conta de que estava perdido.
Vagando a esmo, procurando o
caminho de volta, o velho cão
percebe que um jovem leopardo
o viu e caminha em sua direção,
com intenção de conseguir um
bom almoço.
O cachorro velho pensa:
- Oh, oh! Estou mesmo enrascado!
Olhou à volta e viu ossos espalhados no chão por perto. Em vez de
apavorar-se mais ainda, o velho
cão ajeita-se junto ao osso mais
próximo, e começa a roê-lo, dando
as costas ao predador.
Quando o leopardo estava a ponto
de dar o bote, o velho cachorro
exclama bem alto:
- Cara, este leopardo estava delicioso! Será que há outros por aí?

Ouvindo isso, o jovem leopardo,
com um arrepio de terror, suspende
seu ataque, já quase começado, e se
esgueira na direção das árvores.
- Caramba! - pensa o leopardo essa foi por pouco! O velho poodle
quase me pega!
Um macaco, numa árvore ali perto,
viu toda a cena e logo imaginou
como fazer bom uso do que viu.
Negociaria com o predador seu
conhecimento de que o poodle não
havia comido leopardo algum, por
proteção para si mesmo.
E assim foi, rápido, em direção ao
leopardo. Mas o velho cachorro o
vê correndo na direção do predador
em grande velocidade, e pensa:
- Aí tem coisa!
O macaco logo alcança o felino,
cochicha-lhe o que interessa e faz
um acordo com o leopardo.
O jovem leopardo fica furioso por
ter sido feito de bobo, e diz:
- Aí, macaco! Suba nas minhas
costas para você ver o que acontece

com aquele cachorro abusado!
Agora, o velho cachorro vê um
leopardo furioso, vindo em sua
direção, com um macaco nas
costas, e pensa:
- E agora, o que é que eu posso
fazer ?
Mas, em vez de correr (sabe que
suas pernas doídas não o levariam
longe...), o cachorro senta, mais
uma vez dando costas aos agressores, e fazendo de conta que ainda
não os viu, e quando estavam perto
o bastante para ouvi-lo, o velho
cão diz:
- Cadê o safado daquele macaco?
Estou com fome! Eu o mandei
buscar outro leopardo para mim!
Moral da história: Não mexa com
cachorro velho - idade e habilidade se sobrepõem à juventude
e intriga. Sabedoria só vem com
idade e experiência.
(Autor desconhecido)
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Desempregado tem direito a seguro
Marilena dos Santos Seabra
Quem ficou desempregado deve
ficar atento aos prazos e às
exigências para requerer o seguro-desemprego, que ajuda o
trabalhador a sustentar-se enquanto procura nova posição no
mercado. Obter novo emprego
pode não ser uma tarefa tão fácil:
segundo o Departamento Inter-

sindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), o
tempo médio gasto na procura de
um emprego em seis das maiores
regiões metropolitanas do país
variou de oito a dezesseis meses,
em 2006. As mulheres têm ainda
mais dificuldade: levam até cinco
meses mais que os homens.

Quem pode receber: Trabalhador
formal, empregado doméstico.
Como receber o seguro: O seguro-desemprego é pago em até
cinco parcelas, dependendo do
número de meses trabalhados
nos 36 meses anteriores à data
da dispensa.
Onde requerer: Nos postos de

atendimento das delegacias regionais do trabalho (DRT) ou do
Sine; nos sindicatos cadastrados
pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE); e nas agências
da Caixa Econômica Federal
Credenciadas (pode requerer na
Caixa apenas o trabalhador com
carteira assinada dispensado sem

justa causa).
Prazos para dar entrada: Empregado de empresa: de 07 a 120 dias
depois da data da dispensa;
empregado doméstico: de 07 a 90
dias depois da data da dispensa;
empregado em qualificação:
durante a suspensão do contrato
de trabalho.

Um em cada três aposentados continua trabalhando
Pelo menos na prática, o verbo
aposentar está cada vez mais fora
de moda. Se antes a aposentadoria
era considerada o término da fase
produtiva do trabalhador, hoje
representa o encerramento de
uma primeira etapa, não o fim do
trabalho.
Prova disso é que um em cada três

aposentados do país continua trabalhando ou está em busca de uma
posição. Eles somam 6,6 milhões
de profissionais que não rompem o
vínculo com a empresa em que trabalham ou que procuram outra vaga,
segundo levantamento do pesquisador Márcio Pochmann, da Unicamp,
com base em dados oficiais.

A atitude, segundo o Ministério
da Previdência Social, é legal:
na esfera privada o trabalhador
pode aposentar-se e permanecer
no mesmo posto, recebendo o
antigo salário. A situação é comum para os que recebem tanto
o valor mínimo de aposentadoria,
quanto o máximo. Isso porque ou

o valor pago pela Previdência é dos 25 milhões de aposentados e
insuficiente para manter a família pensionistas do país, 17 milhões
ou porque a queda de renda é ganham o mínimo.
muito brusca. “O brasileiro não foi
preparado para viver com salário
Marilena dos Santos Seabra
de aposentadoria. É um problema
atende em nossa
gravíssimo”, diz João Inocenttini,
sede as terças e quartas-feiras.
presidente do Sindnap (sindicato
É necessário agendar consulta por
dos aposentados). Segundo ele,
telefone.

Fator idade e suposta generosidade distorcem
debate sobre Previdência

Assunta Di Dea Bergamasco

Pretensos analistas da questão
previdenciária, com boa acolhida
por parte da grande mídia, insistem
que a previdência social tem dois
graves problemas. O primeiro seria
que a Previdência concede direitos
em demasia, o que determinaria
um alto custo para a sociedade
brasileira. A segunda grande distorção, por não levar em conta todos os fatores implicados, é de que
o sistema estipula exigências para
acesso às aposentadorias e pensões
em desequilíbrio com o perfil demográfico da sociedade. Isso faz
surgir o falacioso argumento de
imposição de uma idade mínima
para a aposentadoria. Convém
lembrar que essa simplificação em
torno de uma “idade mínima” não
considera os reflexos danosos por
não levar em conta que o Estado,
pelas peculiaridades do País, estará
enganosamente “economizando”
mas na realidade agravando a
questão social e, em decorrência,
sobrecarregando ainda mais as
contas públicas e produzindo mais
injustiça social.

ocupados - a discussão passaria a
se estabelecer em torno de medidas
para ampliar o acesso à previdência social, o que implicaria melhorar a arrecadação e contemplar o
diversificado perfil dos potenciais
segurados.

Em visita que fez à Anfip quando se
multiplicaram as especulações sobre a reforma, o professor Cláudio
Dedecca, da Unicamp, manifestou
a opinião de que está havendo falta
de seriedade na discussão sobre
o limite mínimo de idade para a
aposentadoria. Quando se verifica
que o trabalhador brasileiro, pressionado pelo fantasma do redutor
a que será submetido no cálculo de
sua aposentadoria em decorrência
do fator previdenciário, está sendo
forçado a permanecer mais tempo
no mercado de trabalho, ainda que,
muitas vezes, sem condições de
saúde para isso, a conclusão é de
que efetivamente a perda de tempo
com essa discussão sobre idade
é bem maior do que a seriedade
que deveria prevalecer no debate
sobre tema de conotação social tão
Essas distorções são insistente- acentuada.
mente alardeadas como fato verdadeiro, não por mero acaso. Tentar As alegações centradas na questão
estabelecer a premissa de que a demográfica não levam em conta
previdência deva ser analisada e que “viver mais” não significa
reformada exclusivamente sob necessariamente que as pessoas
essa óptica diminui as possibili- em idade avançada tenham pledades de efetiva solução, uma vez na saúde. Na faixa etária de 50
que a realidade não é devidamente a 64 anos, por exemplo, 64,5%
esclarecida. Se, ao contrário, o do total (aproximadamente dois
foco estivesse centralizado na bai- em cada três contribuintes) têm
xa cobertura previdenciária - hoje diagnóstico médico de portadores
situada em 47% dos trabalhadores de uma ou mais doenças crônicas.

Na faixa superior, de 65 anos ou certos “analistas” simplesmente
mais, 77,8% têm pelo menos uma e comparar as regras previdenciárias
51,1%, pelo menos duas doenças. dos mais diversos países, sem levar
em conta as condições a que estão
Além das questões de saúde, é submetidos os respectivos trabapreciso ainda olhar o mercado de lhadores. Em sociedades de ecotrabalho. A previdência social é nomias mais avançadas, há uma
responsável por assegurar renda maior presença do setor de servipara os trabalhadores que perdem ços na economia. A imensa maioria
a capacidade laboral. Por isso, da população tem altos níveis de
além do aspecto demográfico, os escolaridade, as diferenças saladebates sobre a previdência ne- riais e de renda são extremamente
cessariamente envolvem o perfil significativas se comparadas aos
do mercado de trabalho. E isso baixos níveis salariais no Brasil,
vem sendo solenemente ignorado do que resulta que as condições
pelos fabricantes de mitos, que de- de vida e de saúde nesses países
fendem idéias inviabilizadoras de são muito mais satisfatórias e
um modelo correto de Previdência uniformes. Nesse contexto, podepara o país.
se estabelecer uma idade mínima
universal para o acesso aos benefíSe de um lado o conjunto da socie- cios previdenciários. Para o Brasil,
dade está vivendo mais, é preciso a exigência de uma idade mínima
levar em conta que o mercado de para a aposentadoria - que em totrabalho brasileiro não está adap- das as propostas em discussão é de
tado a essa transformação. Exigir 65 anos ou mais - é extremamente
idades mais avançadas como injusta e contribui para aprofundar
requisito para a aposentadoria é ainda mais as desigualdades.
condenar um enorme contingente
de pessoas ao subemprego, a uma As pessoas de baixa renda em
desgastante condição de trabalhar, idade avançada estarão praticamesmo doente ou com restrições, mente condenadas a ocupações no
sendo que essas enfermidades mercado informal, sem condições
tendem a se agravar, piorando as de continuar contribuindo para a
condições de vida dessas pesso- previdência social. Assim, é proas, que também estão sujeitas a fundamente injusto e, portanto,
adquirir outras doenças - o que descabido que as reformas com
naturalmente ampliará os gastos o intuito de promover a melhoria
públicos com o atendimento à das contas da previdência não se
saúde desses trabalhadores em pautem pelo aumento da arrecadaidade avançada.
ção do sistema, mas, tão somente,
por meio da criação de regras
Além disso, transformou-se num impeditivas do acesso aos direitos
reincidente vício por parte de previdenciários. Seria uma forma

execrável de pretensamente diminuir o gasto com a previdência.
Além de todos esses aspectos, é
fundamental lembrar que a introdução do requisito de idade mínima prejudica, sobretudo, a parcela
mais pobre da sociedade.
A conta da reforma somente fecha,
sem medidas de inclusão e sem
implementação da pluralidade das
fontes de financiamento, se, por mecanismos diversos, como introdução de novos requisitos, carências,
critérios e métodos de cálculo do
valor dos benefícios, uma imensa
maioria de idosos for excluída do
seu direito previdenciário, muito
além do que ocorre hoje. E isso
- nem é necessário dizer - seria
uma medida draconiana, absurda
por dispensável e completamente
ineficaz, agravada pelo seu altíssimo custo social. Previdência é
investimento no cidadão. Reformar
a Previdência com base em falsas
premissas significa o aprofundamento das injustiças sociais e a
criação de novas despesas, que
somente serão evitadas caso os
falsos analistas deixem a reforma
da Previdência a cargo dos que
realmente entendem do tema e que
não defendam propostas impulsionados tão-somente por interesses
inconfessáveis.
Assunta Di Dea Bergamasco
é presidente da Anfip
- Associação Nacional
dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil.
(Transcrito do jornal do Diap de 23/ago/2007)
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Vossa Excelência

Brasil

Cazuza/George Israel/Nilo Roméro

Moda da Pinga
Música atribuída a vários autores e imortalizada por Inezita Barroso

Paulo Miklos, Toni Bellotto, Charles Gavin

Não me convidaram
Pra esta festa pobre
Que os homens armaram
Pra me convencer
Apagar sem ver
Toda essa droga
Que já vem malhada
Antes de eu nascer...
Não me ofereceram
Nem um cigarro
Fiquei na porta
Estacionando os carros
Não me elegeram
Chefe de nada
O meu cartão de crédito
É uma navalha...
Estão nas mangas dos senhores ministros
Nas capas dos senhores magistrados
Nas golas dos senhores deputados
Nos fundilhos dos senhores vereadores
Nas perucas dos senhores senadores
Senhores, senhores
Minha senhora
Senhores, senhores
[.................]
Bandido
Corrupto
Ladrão
Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo
Chorando que dá pena quando sabem que estão em cena
Sorrindo para a câmera sem saber que são filmados
O sol um dia ainda vai nascer quadrado

Brasil!
Mostra tua cara
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil!
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim...
Não me convidaram
Pra essa festa pobre
Que os homens armaram
Pra me convencer
Apagar sem ver
Toda essa droga
Que já vem malhada
Antes de eu nascer...

Brasil!
Mostra a tua cara
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil!
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim...

[...............]
Bandido
Corrupto
Ladrão

Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo
Chorando que dá pena quando sabem que estão em cena
Sorrindo para a câmera sem saber que são filmados
O sol um dia ainda vai nascer quadrado
[...............]
Bandido
Corrupto
Ladrão

Venho da cidade, já venho cantando
Trago um garrafão que venho chupando
Venho pros caminho, venho trupicando
Chifrando os barranco, venho cambeteando
E no lugar que eu caio já fico roncando, oi lá!
Não me sortearam
A garota do Fantástico
Não me subornaram
Será que é o meu fim?
Ver TV a cores
Na taba de um índio
Programada
Pra só dizer “sim, sim”

Estão nas mangas dos senhores ministros
Nas capas dos senhores magistrados
Nas golas dos senhores deputados
Nos fundilhos dos senhores vereadores
Nas perucas dos senhores senadores
Senhores, senhores

Isso não prova nada!
Sob a pressão da opinião pública
É que não haveremos de tomar uma decisão!
Vamos esperar que tudo caia no esquecimento e aí então...
Faça-se a justiça!
Vamos arrumar vossas acomodações, Excelência

Co’a marvada pinga é que eu me atrapaio
Eu entro na venda e já dô meus taio
Pego no copo e dali num saio
Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio
Só pra carregá é queu dô trabaio, oi lá!

O marido me disse, ele me falô
Largue de bebê, peço pro favor
Prosa de home nunca dei valor
Bebo com o sor quente pra esfriá o calô
E bebo de noite que é pra fazer suadô, oi lá!
Cada vez que eu caio, caio deferente
Me arço pra trás e caio pra frente
Caio devagar, caio de repente
Vou de currupio, vou deretamente
Mas sendo de pinga eu caio contente, oi lá!
Pego o garrafão é já balanceio
Que é pra mor de vê se tá mesmo cheio
Num bebo de vez por que acho feio
No primeiro gorpe chego inté no meio
No segundo trago é que eu desvazeio, oi lá!

Grande pátria
Desimportante
Em nenhum instante
Eu vou te trair
Não, não vou te trair...

Eu bebo da pinga porque gosto dela
Eu bebo da branca, bebo da amarela
Bebo no copo, bebo na tigela
Bebo temperada com cravo e canela
Seja quarqué tempo vai pinga na goela, oi lá!

Brasil!
Mostra a tua cara
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil!
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim...(2x)

Eu fui numa festa no rio Tietê
Eu lá fui chegando no amanhecê
Já me deram pinga pra mim bebê
Já me deram pinga pra mim bebê, tava sem fervê

Confia em mim
Brasil!

Eu bebi demais e fiquei mamada
Eu cai no chão e fiquei deitada
Aí eu fui pra casa de braços dado
Ai de braço dado ai com dois sordado
Ai, muito obrigado!
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O avestruz esconde
a cabeça por medo

O

animal mais medroso
da natureza é o avestruz, que se assusta
até com uma simples
borboleta. Muito veloz, chega a
correr 65 quilômetros por hora.
E quando não vê saída, simplesmente esconde a cabeça em um
buraco na terra.
O avestruz é a maior ave que
existe. É uma ave não-voadora.
Sua principal característica é o
pescoço longo sem plumagem.
Pesa de 90 kg a 130 kg sendo
que alguns machos podem chegar
até 155 kg. As fêmeas podem
chegar a 2 m de altura enquanto
o macho, 2,7 m.
O avestruz possui pernas e coxas
sem plumagens, tem a pele rosada. Quando atinge um ano e meio
de idade ocorre o dimorfismo
sexual, o macho possui as plumagens pretas com a ponta das
asas brancas e as fêmeas com a
ponta das asas cinza. Suas penas
são macias e isolantes térmicos.
Alimenta-se de frutos, sementes,
invertebrados, insetos, répteis e
pequenos mamíferos. Como não
possui dentes, o avestruz engole

pedrinhas para ajudar a esmagar os alimentos. Seu aparelho
digestivo é semelhante ao dos
ruminantes. Gosta de água, mas
consegue ficar muito tempo sem
tomar, vivendo da umidade das
folhas de come.
O avestruz vive em grupo de até
50 aves que vivem com outros
ruminantes. Possui audição e
visão bastante aguçadas podendo prever o perigo a distância.
As fêmeas postam seus ovos em
ninhos comunitários e cada ovo
pode pesar mais de um quilo e ter
20 centímetros de comprimento e
são chocados pela fêmea durante
o dia e pelo macho durante a
noite. O período de gestação da
fêmea é de 35 a 45 dias.
Ao correr, o avestruz chega a
atingir 65 km por hora fugindo
de seu predador (leão), pode ferir
seriamente outro animal com seu
coice.
Hoje existem criatórios de avestruz que visam seu couro, sua
carne, sua plumagem e seus
ovos. O avestruz possui o couro
mais resistente disponível no
comércio.

Brigadeiro

Ingredientes
(Para aproximadamente 50 unidades)
1 lata de leite condensado;
a mesma medida de leite integral;
1 xícara (chá) de chocolate em pó;
1 colher (sopa) de margarina;
chocolate granulado.

Modo de Preparo
Cozinhe todos os ingredientes, mexendo sem parar com uma colher de
pau, no fogo bem baixo. O açúcar do leite condensado, sendo cozido
no fogo baixo, tem mais tempo para caramelar e o brigadeiro fica mais
puxa-puxa. Assim que a massa soltar do fundo está pronta. Coloque-a
em um prato grande untado com margarina. Espere esfriar para enrolar
os docinhos. Enrole as bolinhas com as mãos untadas de margarina.
Passe no chocolate granulado e coloque em forminhas de papel.

Só confio nas estatísticas que
manipulei.
Winston Churchill
--Raramente começa a corrupção
pelo povo.
Montesquieu
--Unidos ficamos de pé. Divididos,
caímos.
J. Dickinson
--Não faça nada contra a sua consciência, ainda que o Estado lhe peça.
Einstein
--O senado tem de deixar de ser
catedral na frente e bordel nos
fundos.
Bernardo Cabral
--Um radical é um homem com os
dois pés firmemente plantados nas
nuvens.
Franklin Roosevelt
--Só o erro é que precisa apoio do
governo. A verdade, essa fica de
pé por si própria.
Thomas Jefferson
--Hoje vocês estão com o governo,
amanhã vocês serão o governo.
Getúlio Vargas
--O poder é o afrodisíaco mais
forte.
Kissinger
--Um político deve saber que o povo
só quer a verdade.
Mário Covas
--Nada é tão admirável em política
quanto uma memória curta.
Galbraith
--Política é a arte de conciliar os
interesses próprios, fingindo conciliar os dos outros.
Menotti del Picchia
--Talvez seja a política a única profissão para a qual ninguém julga
necessário o preparo.
R. L. Stevenson

FRASES

Os políticos são os mesmos em
toda parte. Prometem construir
pontes até onde não há rio.
Nikita Krushev
--Ao contrário do que se diz, podese enganar a muitos durante muito
tempo.
James Thurber
--As ocasiões fazem as revoluções.
Machado de Assis
--A palavra é livre, a ação muda, a
obediência cega.
Schiller
--Quando o povo começa a raciocinar, é porque já está tudo
perdido.
Voltaire
--O Estado cumpre o seu objetivo
quando assegura a liberdade de
todos.
Kant
--Numa nação corrompida, muitas
são as leis que se fazem.
Tácito
--A independência é, para as nações, o que é a honra para os
indivíduos.
Juan de Mariana
--Ninguém promete tanto quanto
quem não pretende cumprir.
Francisco de Quevedo
--O mal de certos políticos não é a
falta de persistência, mas a persistência na falta.
Barão de Itararé
--Vote no homem que menos promete. Ele te desapontará menos.
B. Baruch
--O pior cego é o surdo.
Nelson Rodrigues
--O inimigo que passa a ser amigo
cessa de ser útil.
Assis Chateaubriand

Se você acha que a educação custa
caro, tente a ignorância!
Berek Bok
--O conformismo é o carcereiro da
liberdade e o inimigo do crescimento.
John Kennedy
--Quem sabe faz a hora, não espera
acontecer.
Geraldo Vandré
--Tudo é válido, menos reclamar.
Millôr Fernandes
--Enquanto os sábios estudam para
aprender, os ignorantes insistem
em continuar ensinando.
Anônimo
--Não corrigir as próprias falhas é
cometer a pior delas.
Confúcio
--Quando os que mandam perdem a
vergonha, os que obedecem perdem o respeito.
Cardeal de Retz
--Há um limite onde a paciência
deixa de ser uma virtude.
Edmund Burke
--Não tenha medo dos inimigos que
o atacam, tenha medo dos amigos
que o bajulam.
General Álvaro Obregon
--Para o triunfo do mal, basta que os
bons fiquem de braços cruzados.
Charlie Chaplin
--Volto atrás, sim. Com o erro não
há compromisso.
Juscelino Kubitschek
--Um idiota sempre encontra outro
idiota ainda maior para admirá-lo.
Nicolas Boileau
--Democracia é eu mandar em
você. Ditadura é você mandar
em mim.
Millôr Fernandes

Angu Mineiro
Ingredientes
2 xícaras de água;
6 colheres (sopa) de fubá;

Preparo
Coloque a água para ferver e adicione três colheres de
fubá.
Mexa, em círculos, com colher de pau e deixe cozinhar até
que se forme um mingau.
Quando cozido, acrescente o restante do fubá aos poucos,
mexendo sempre até que o angu fique bem cozido e soltando do fundo da panela.
Dica
Comida de senzala, o angu à mineira não leva sal. Reminiscência talvez do Brasil colonial, quando o sal pagava quinze
vezes o seu valor no Rio de Janeiro em impostos.
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CULTURA E LAZER

Falta Querer

Política e politicalha
Cristovam Buarque

Ruy Barbosa

filosófica ou científica. E, se fizer Quarta, abandono. Na educação,
essa inversão, parecerá falso.
décadas de abandono fizeram
com que o abandono gerasse um
Mesmo aqueles que se preocupam descaso ainda maior. O abandono
com a educação dos filhos, olham provocou greves, as greves provomenos o conhecimento que terão cam mais abandono; o mesmo se
do que as vantagens salariais que passa com os baixos salários, e a
poderão obter com seus conhe- perda de interesse dos professores,
Câmara dos cimentos. Por isso, no Brasil, o com as más condições dos prédios,
D e p u t a d o s interesse é maior com o diploma com o roubo de equipamentos;
realizou, há do que conhecimento.
com a violência.
poucos dias,
um oportuno Segunda, histórica. A cultura é São essas as principais razões que
debate com conseqüência da história. A po- impedem o Brasil de dar o salto
uma pergunta: “Por que a pulação deseducada não dá valor na educação: por falta de uma
educação deu certo em outros à educação. A má escola de hoje consciência social que nos impede
países e não deu certo no é vista como boa, porque os pais de ter a vontade política coletiva
Brasil?”
nada tiveram, agora seus filhos têm de mudar.
onde ficar, comer e ter a impressão
A resposta exige apenas três que estudam. A exclusão gera a Por isso, é tão difícil fazer a revopalavras: “Porque eles quise- aceitação da exclusão, como as lução educacional no Brasil. Não
ram”. A pergunta então é: “Por castas na Índia. No Brasil, os pobres é porque não sabemos como fazer,
que não quisemos?”.
vêem as boas escolas como um é porque ainda não nos convencedireito apenas dos filhos dos ricos, mos de que é preciso fazer.
Por três razões: primeira, e os ricos acham que basta educar
cultural. Não somos um povo, seus filhos. Os primeiros acham A saída é fazer da educação uma
elite e massa, com visão e que não é possível uma boa escola questão nacional, fazer da escola
sentimento de que educação para todos, os outros acham que uma responsabilidade federal.
é um valor fundamental. Para não é preciso.
Tomar a decisão de que as escolas
nós, educação é, no máximo,
terão a mesma qualidade, indepenum serviço público, como Terceira, política. Somos um povo dente da família em que a criança
água, esgoto; com valor in- dividido entre elite e povão. E nasceu e da cidade onde vive. O
ferior aos investimentos na historicamente a vontade política é desafio é convencer o povo de que
infra-estrutura econômica orientada para atender aos desejos isso é possível e preciso.
como energia, transporte, da minoria privilegiada, não às neestrada, portos, aeroportos, cessidades das massas excluídas. A maior tarefa, de quem quiser
bancos, e inferior também aos Isso vale tanto para os produtos da mudar a educação brasileira, é
bens de consumo. Nenhuma economia, que atendem ao merca- assumir o papel de educacionista,
família brasileira compraria do formado pela renda dos ricos; convencer, conscientizar os brasiuma televisão em uma loja como para os serviços sociais: leiros de que é preciso e é possível,
parecida com a escola onde moradia, água, esgoto, transporte, fazer essa revolução. Só mudando
deixa seus filhos.
cultura e também educação. Por a cabeça do Brasil é que vamos
isso, os aeroportos, por exemplo, educar as cabeças de nossas crianFaz parte da cultura brasilei- são federais, mas as rodoviárias, ças, com a qualidade e a igualdade
ra ver a educação como um municipais ou estaduais; as uni- de que o Brasil precisa.
capítulo secundário ao pro- versidades, as escolas técnicas são
pósito de renda, patrimônio, federais, mas as escolas básicas,
Cristovam Buarque é senador,
bem estar, soberania, justi- municipais ou estaduais. Quando
professor universitário
ça, democracia. O padrão de os aeroportos entram em crise,
e doutor em Economia pela
beleza é físico, jamais um o ministro é substituído, surge
Universidade de Sorbonne (França).
jovem é tido como atraente dinheiro para novas pistas, trens
Foi reitor da Universidade
por seus conhecimentos, para levar os passageiros da cidade
de Brasília, governador
por suas notas na escola. a novos aeroportos. Mas a tragédia
do Distrito Federal
As novelas mostram seus educacional das greves se arrasta
e ministro da Educação
heróis com base na riqueza, por meses sem qualquer ação da
no primeiro ano do Governo Lula.
na saúde, no corpo atlético, parte dos governos, especialmente
nunca na formação literária, o federal.
(Transcrito do jornal do Diap de 21/ago/2007)

Politicalha? Neste último, sim, o
sufixo pejorativo queima como
ferrete, e desperta ao ouvido uma
consonância elucidativa.
Política e politicalha não se
confundem, não se parecem, não
se relacionam uma com a outra.
Antes se negam, se excluem, se
repulsam mutuamente.
A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos,
regras morais, leis escritas, ou
tradições respeitáveis.
A politicalha é a indústria de
explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a política
uma função, ou um conjunto de
funções do organismo nacional:
é o exercício normal das forças
de uma nação consciente e senhora de si. A politicalha, pelo
contrário, é o envenenamento
crônico dos povos negligentes e
viciosos pela contaminação de
parasitas inexoráveis. A política
é a higiene dos países moralmente sadios. A politicalha, a
malária dos povos de moralidade
estragada.

A

José
Carlos Drummond de Andrade
E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?

você que é sem nome,
que zomba dos outros,
você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?
Está sem mulher,
está sem discurso,
está sem carinho,
já não pode beber,
já não pode fumar,
cuspir já não pode,

a noite esfriou,
o dia não veio,
o bonde não veio,
o riso não veio,
não veio a utopia
e tudo acabou
e tudo fugiu
e tudo mofou,
e agora, José?
E agora, José?
Sua doce palavra,

A

política afina o espírito humano, educa os povos,
desenvolve nos indivíduos a
atividade, a coragem, a nobreza,
a previsão, a energia, cria, apura,
eleva o merecimento.
Não é esse jogo da intriga, da inveja e da incapacidade, entre nós
se deu a alcunha de politicagem.
Esta palavra não traduz ainda todo
o desprezo do objeto significado.
Não há dúvida de que rima bem
com criadagem e parolagem, afilhadagem e ladroagem. Mas não
tem o mesmo vigor de expressão
que os seus consoantes. Quem lhe
dará o batismo adequado? Politiquice? Politiquismo? Politicaria?

(Rui Barbosa. Trechos escolhidos de Rui Barbosa. Edições de
Ouro: Rio de Janeiro, 1964)
Rui Barbosa, em 18 de janeiro
de 1917.

Nove conselhos
de Abraham Lincoln
1 - Não criarás a prosperidade se desestimulares
a poupança;
2 - Não fortalecerás os fracos se enfraqueceres
os fortes;
3 - Não ajudarás o assalariado se arruinares aqueles
que o pagam;
4 - Não estimularás a fraternidade humana se alimentares o ódio de classes;
5 - Não ajudarás os pobres se eliminares os ricos;
6 - Não poderás criar estabilidade permanente,
baseada em dinheiro emprestado;
7 - Não evitarás dificuldades se gastares mais do
que ganhas;
8 - Não fortalecerás a dignidade e o ânimo se subtraíres ao homem a iniciativa e a liberdade;
9 - Não poderás ajudar os homens de maneira
permanente se fizeres por eles aquilo que eles
podem e devem fazer por si próprios.

seu instante de febre,
sua gula e jejum,
sua biblioteca,
sua lavra de ouro,
seu terno de vidro,
sua incoerência,
seu ódio - e agora?
Com a chave na mão
quer abrir a porta,
não existe porta;
quer morrer no mar,

mas o mar secou;
quer ir para Minas,
Minas não há mais.
José, e agora?
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse...

Mas você não morre,
você é duro, José!
Sozinho no escuro
qual bicho-do-mato,
sem teogonia,
sem parede nua
para se encostar,
sem cavalo preto
que fuja a galope,
você marcha, José!
José, para onde?

