
Ano 55 - nº 464 - São Paulo - setembro/outubro - 2007Um novo ano se aproxima 
e o Departamento Social já 
está programando grandes 

comemorações para o 
réveillon.

Além dos pratos tradicionais 
e pertinentes à data, haverá 

baile com a Banda Acapulco.
Para que se desfrute da 
alegria e do lazer, nossa 
Secretaria estará com 

inscrições abertas para 
reserva nos dias 12, 13 e 14 
de novembro. Telefone (11) 

3116-3750.
Horários: segunda a quinta, 

das 8h15 às 11h45 e das 
13h30 às 16h45;

sextas-feiras: das 8h15 às 
11h45 e das 13h30 às 15h.

Tanto os associados da 
capital quanto do interior 
poderão fazer as reservas 
também através do fax:

 (11) 3116-3795.

Coirmão paraguaio
inaugura nova sede

Dia 22 de setembro, nosso coirmão paraguaio inaugurou sua nova sede em 
Assunção. Estiveram presentes ao evento diretores da Fenavenpro e da Ulavim, 
entre eles Edson Ribeiro Pinto (vice-presidente) e Alberto Irigoyen (presidente) 
além de diretores locais. Lembramos que, em dezembro de 1996, a entidade 
paraguaia foi reconhecida pelo governo, graças à intervenção de Edson, que 
sugeriu que se fi zesse a solicitação ao ministro da Justiça e Trabalho, alguns 
meses antes, no mesmo ano.

Edson Ribeiro Pinto, Fernando 
Gorman (presidente da Associación 
Visitadores Médicos del Paraguay), 
Paulo Abdalah e Carlos Simoni 
Giacoboni (Fenavenpro)

Fernando Oggemar, Edson Ribeiro 
Pinto, Gustavo Musso e Alfredo 

Moreira

Setembro e outubro 
foram meses inesquecíveis para 
crianças e adultos. Promovido 
pelo Departamento Social, tanto 
a Festa Italiana quanto o Dia das 
Crianças foram comemorados 
efusivamente. Veja mais fotos na 
página 00.

Festa e alegria na Colônia!

Como é do conhecimento de todos os trabalha-
dores do país com carteira assinada, é descon-
tado do salário de cada um, para o custeio dos 
sindicatos representativos, o correspondente a 
um dia de trabalho no mês de março de cada ano. 
É a chamada contribuição sindical obrigatória, 
ou contribuição de lei. Esta contribuição torna 
os sindicatos independentes do governo e dos 
patrões (pois não precisam fi car mendigando 
favores, com as conseqüentes concessões). A 
união da pequena contribuição de todos sus-

Contribuição sindical
tenta toda uma estrutura de defesa de direitos 
e interesses dos trabalhadores, mas, ao mesmo 
tempo, trata-se praticamente de condição para 
funcionamento dos sindicatos. A Câmara Fede-
ral aprovou projeto de lei que torna essa con-
tribuição opcional, isto é, só contribuirá quem 
autorizar o desconto. Esse projeto, se passar no 
Senado, aniquilará os sindicatos brasileiros e, 
conseqüentemente, acabará com os direitos dos 
trabalhadores adquiridos ao longo de mais de 
60 anos. Leia Editorial na página 2.

O processo de alterações legislativas e jurisprudenciais dos últimos anos disfarça um caráter e 
um cunho nitidamente fascista, que consagram não só a perda dos direitos dos trabalhadores, 
como também o ensaio geral da grande ofensiva do cartel oportunista e revisionista contra as 
garantias trabalhistas ao longo de décadas de luta. Opinião, página 00.

Morte dos direitos
trabalhistasAposentadoria 

Para aumentar a cobertura previdenciária entre os contribuintes individuais, como 
os autônomos, o caminho encontrado pelo governo foi o regime simplifi cado. 
Cerca de 800 mil trabalhadores já optaram por esse regime da Previdência Social. 
Desse total, 300 mil são segurados que migraram da regra geral para a nova, 
enquanto 500 mil são novos contribuintes. Leia mais na página 00.

Natação monitorada, para crianças e adultos

Izolda, Guilherme, Edson e Ana: pura alegria

Detalhe do buffet do Salão de Refeições
Esperando as instruções

Pose para a posteridade
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Como é do conhecimento de 
todos os trabalhadores do país 
com carteira assinada, é des-
contado do salário de cada um, 
para o custeio dos sindicatos 
representativos, o correspon-
dente a um dia de trabalho no 
mês de março de cada ano. É a 
chamada contribuição sindical 
obrigatória, ou contribuição 
de lei.

Esta contribuição torna os 
sindicatos independentes do 
governo e dos patrões (pois 
não precisam fi car mendigando 
favores, com as conseqüentes 
concessões).

Trata-se de um dia de salário 
apenas, o que não implica 
grandes sacrifícios dos tra-
balhadores, mas, ao mesmo 
tempo, se trata praticamente de 
condição para funcionamento 
dos sindicatos. Sem a contri-
buição sindical obrigatória não 
haverá sindicato.

A união da pequena contribui-
ção de todos, enfi m, sustenta 
toda uma estrutura de defesa 
de direitos e interesses dos 
trabalhadores, em todos os 
níveis (Executivo, Legislativo 
e Judiciário, inclusive admi-
nistrativo - DRT - negociações 
e outras mil funções e tarefas 
destinadas pela CLT aos sin-
dicatos).

Infelizmente, a maioria dos 
companheiros não acompanha 
(apesar da divulgação por nos-
so jornal) os atos diários do seu 
sindicato e as lutas para manu-
tenção de direitos conquistados 
ou para a conquista de outros, 
bem assim, os inúmeros ser-
viços aos trabalhadores como 
assistências jurídica, médica, 

Contribuição sindical obrigatória - Extinção

dentária, lazer (colônia de 
férias), cursos, agência de co-
locação (Nuclave), convênios 
diversos, além de outros.

De outro lado, os trabalhado-
res conscientes politicamente 
sabem que não é possível 
fi car sem seu sindicato, pois, 
do contrário fi cariam à mercê 
dos interesses do patrão que 
tem influência e força nas 
citadas esferas para defender 
seus interesses contra a força 
de trabalho.

Ocorre que a Câmara Federal 
aprovou projeto de lei que tor-
na essa contribuição opcional, 
isto é, só contribuirá quem 
autorizar o desconto. Em face 
do acima dito, e ainda pres-
sionados pela mídia contra, 
certamente ninguém autorizará 
o desconto.

Até porque, mesmo que seja 
para o benefício direto e indi-
vidual, é comum os cidadãos 
serem contrários a impostos. 
Todos desejam o benefício de 
uma atuação em seu favor, mas 
ninguém gosta de despender 
sua parte para a conquista 
deste benefício. Isto é humano 
e histórico!

O projeto de lei vai ao Senado, 
onde se espera caia a emenda 
que liquida com a base de sus-
tentação dos sindicatos. 

Assim, é preciso saber se os 
trabalhadores desejam ou não 
manter sua estrutura sindical 
que trabalha em prol dos seus 
interesses ou se prescindem 
desta defesa.

Vale dizer: é preciso saber se 

o empregado deseja ficar à 
mercê das inúmeras tentativas 
que são diuturnamente urdi-
das contra os seus interesses 
e os seus direitos, ou se está 
convencido que a organização 
sindical é a sua única maneira 
de resistência pacífi ca e efi -
ciente contra os ataques da 
classe dirigente.

Muitos, como dito, acharão 
que é melhor a economia, 
ainda que mínima. Outros, 
mais esclarecidos, certamente 
acharão que a eliminação dos 
sindicatos é um verdadeiro 
“tiro no próprio pé”, pensando 
economizar. No médio prazo, 
verá que a elite dirigente “dei-
tará e rolará” sobre os direitos 
trabalhistas. Cedo constatarão 
que a economia lhes saiu muito 
caro!  Pois se tentam de tudo 
com a defesa organizada e 
em ação, o que não farão sem 
oposição alguma?

Não desejamos para o Brasil 
emprego de salário asiático, 
ainda que eles comemorem 
crescimento de 9%, 10% ao 
ano. Nem regimes horários de-
sumanos. A escravidão foi re-
vogada no Brasil! Nem mesmo 
a eliminação do leque de ações 
protecionistas conquistadas 
a duras penas em mais de 60 
anos de lutas dos sindicatos.

Entendemos que os sindicatos 
são essenciais à defesa do 
trabalhador. E sem eles não ha-
verá resistência aos abusos dos 
conglomerados econômicos.

Deste modo, conclamamos 
todos os companheiros cons-
cientes de que nada se faz sem 
união e que os trabalhadores 
são o elo fraco na relação de 

Caso contrário...

“....................
Tu sabes,
conheces melhor do que eu
a velha história.

Na primeira noite eles se aproximam
e roubam uma fl or

do nosso jardim.
E não dizemos nada.

Na segunda noite, já não se escondem:
pisam as fl ores,
matam nosso cão,
e não dizemos nada.

Até que um dia,
o mais frágil deles

entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a luz, e,

conhecendo nosso medo,
arranca-nos a voz da garganta.

E já não podemos dizer nada.
  ....................”*

Edson Ribeiro Pinto

 (*Fragmento do poema “No caminho, com Maiakóvski”, de autoria de 
Eduardo Alves da Costa).

emprego a se oporem à modifi -
cação pretendida, escrevendo, 
ligando ou mandando e-mail 
para seu senador para que vote 
pela extinção do dispositivo 
do projeto de lei que veio da 

Câmara, mantendo devida a 
contribuição obrigatória de 
lei, e, com isto, mantendo a es-
trutura sindical vigente, única 
fonte de defesa dos trabalhado-
res frente aos poderosos.
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OPINIÃO

OPINIÃO

O processo de alterações legis-
lativas e jurisprudenciais dos 
últimos anos disfarça um caráter 
e um cunho nitidamente fascista, 
que consagram não só a perda dos 
direitos dos trabalhadores, como 
também o ensaio geral da grande 
ofensiva do cartel oportunista e 
revisionista contra as garantias 
trabalhistas ao longo de décadas 
de luta.
Em primeiro lugar, destacou-se o 
método de dividir para dominar, 
isto é, a escolha de atacar uma cate-
goria de trabalhadores de cada vez, 
isolando-a das demais e jogando 
a sociedade contra ela. Uma das 
mais atingidas foi a dos trabalha-
dores de base, como os chamados 
portuários que, submetidos a uma 
campanha difamatória que ter-
minou por subtrair-lhes todas as 
conquistas asseguradas pela CLT, 
foram vítimas da imprensa que 
cinicamente pintava-os de mara-
jás, atribuindo às suas conquistas 
a culpa pela suposta inviabilidade 
dos portos brasileiros. O resultado 
de toda essa pressão foi a Lei nº 
8.630, de 1993, a chamada Lei dos 
Portos que, entre diversas medidas 

A lenta morte dos direitos trabalhistas
 Sylvia Romano

atinentes ao setor, revogou todas as 
disposições especiais da CLT sobre 
estiva e capatazia.
Contra os comerciários, foi em-
pregado outro artifício: a Medida 
Provisória nº 1.539, que poste-
riormente foi convertida na Lei nº 
10.101, de 2002, a famosa Lei de 
Participação nos Lucros das Em-
presas, a qual trouxe em seu bojo 
um artigo de conteúdo estranho ao 
restante de seu texto, autorizando 
a abertura do comércio varejista 
aos domingos e, com isto, levou de 
roldão o sagrado descanso semanal 
remunerado, com todas as suas 
conseqüências de remuneração.
Mas nada teve impacto mais 
violento do que a Súmula 331, 
aprovada em 2003 que, não obs-
tante reconhecer a ilegalidade 
da terceirização, dispôs em seu 
inciso III que “não forma vínculo 
de emprego com o tomador a con-
tratação de serviços de vigilância e 
de conservação e limpeza”.
O resultado disso é que os tra-
balhadores do setor de limpeza 
— sempre os piores remunerados 
— perderam a única oportunidade 
que tinham de acumular ganhos 

salariais, que era a permanência na 
mesma empresa por alguns anos.
O ponto máximo, porém, do avil-
tamento dos direitos trabalhistas 
ainda estava por vir... Chegou 
sorrateiro e, sem que ninguém fa-
lasse nada, introduziu-se de forma 
quieta e foi um verdadeiro confi sco  
constitucional aos direitos dos 
trabalhadores — e encontra-se 
na apropriação do trabalho alheio 
ou no confisco disfarçado dos 
mesmos.
Em termos de medidas de caráter 
geral que atingiram o conjunto 
da força de trabalho, o governo 
FHC impôs à categoria dos tra-
balhadores uma grande perda. 
A primeira delas foi introduzida 
pela Lei nº 9.601, de 1998, que 
se traduz na permissão de horas 
extras não-remuneradas. Essa lei 
alterou o artigo 59 da CLT, para 
dispor o famigerado banco de ho-
ras, recebido pelos patrões como 
uma dádiva dos céus. Porém, para 
os trabalhadores, trata-se de um 
estelionato.
Em primeiro lugar, quem decide 
quando serão compensadas as 
horas extras, é o patrão. Não é a 

conveniência do trabalhador, mas 
sim, a do empregador que norteará 
sobre quando aquele poderá reaver 
as horas de descanso que lhe foram 
subtraídas sem qualquer pagamen-
to. Em várias empresas, a resposta 
é simples: nunca. Porque as horas 
de trabalhos extraordinários jamais 
são compensadas.
O banco de horas foi feito para 
atender àquelas empresas cujas 
demandas são sazonais, e assim, 
o efeito da medida foi duplamente 
perverso, pois além de poupar os 
patrões do pagamento de horas 
extras no momento de maior lucro, 
rebaixou o custo da opção de, nos 
momentos de menor lucratividade, 
demitir ou não os trabalhadores. 
Não esqueçamos, ainda, os refl e-
xos sobre o Fundo de Garantia e o 
desrespeito Constitucional ao pa-
gamento de 50% na remuneração 
da hora extra. Por essa e por outras 
razões, o banco de horas signifi cou 
para os trabalhadores um confi sco 
extra de salário.
E, finalmente, apesar de toda a 
colaboração do TST com a Lei nº 
9.958, de 2000, foi criado aquele 
que até agora é o meio mais efi caz 

para o esvaziamento da Justiça: 
as chamadas comissões de conci-
liações prévias, através das quais, 
os trabalhadores passaram a ter 
a opção de dirimir suas questões 
frente a árbitros.
Mas é preciso admitir que a Jus-
tiça do Trabalho também não tem 
colaborado. Em 2005, o Tribunal 
alterou a Súmula 51, possibilitando 
a perda de direitos assegurados 
em regulamentos de empresas e, 
através de dissídios individuais, 
SDI, o Tribunal emitiu algumas 
Orientações Jurisprudenciais. A de 
nº 251, por exemplo, permite que 
cheques sem fundos emitidos por 
clientes em postos de combustíveis 
sejam descontados dos salários 
dos frentistas que os receberam, 
caso existam irregularidades no 
preenchimento... Não é preciso 
dizer mais nada.

Sylvia Romano é advogada
trabalhista, responsável

pelo Sylvia Romano
 Consultores Associados,

em São Paulo

(Transcrito do Jornal do Diap 03/10/2007)

No Brasil, há um certo equívoco 
sobre os europeus ocidentais. 
O brasileiro pensa que europeu 
é mais  f lexível ,  social is ta , 
esclarecido etc. Os Estados 
Unidos levam o grosso da má 
fama de imperialistas, prepotentes 
etc., principalmente durante o 
governo George W. Bush. 

A Europa é boa de marketing. É 
a conclusão a que estou chegando 
depois de seis meses aqui em 
Washington. Pelo menos no FMI, 
os europeus ocidentais constituem 
atualmente a principal fonte de 
resistência a mudanças. São os 
defensores mais fervorosos do 
status quo. 

A Europa Ocidental, liderada 
pela França, pela Alemanha, pela 
Itália e pela Inglaterra, detém 
uma posição superprivilegiada 

A Europa e o FMI
Paulo Nogueira Batista Jr.

no FMI, que remonta à criação 
da instituição logo depois da 
Segunda Guerra Mundial. 

Desde o início, em 1946, o 
cargo máximo da instituição, o 
de diretor-gerente, foi sempre 
o c u p a d o  p o r  u m  e u r o p e u 
ocidental ,  em razão de um 
acordo tácito com os EUA, que 
fi caram com o direito de indicar 
o presidente do Banco Mundial. 
O Fundo teve nove diretores-
gerentes europeus até agora. 
Dominique Strauss-Kahn, que 
acaba de ser eleito, será o décimo 
europeu ocidental e o quarto 
francês a ocupar o posto. 

Além disso, a Europa Ocidental 
quase sempre ocupou a presidência 
do Comitê Monetário e Financeiro 
Internacional – o comitê de ministros 
e presidentes de bancos centrais 

que discute e defi ne, entre outros 
aspectos, a agenda e as prioridades 
do FMI. Desde a sua criação em 
1974, esse comitê foi presidido 
por 12 europeus ocidentais, às 
vezes por períodos longos. A única 
exceção à regra foi o Canadá, que 
presidiu o comitê em três ocasiões, 
por períodos curtos. A eleição do 
novo presidente desse comitê foi 
concluída ontem e o resultado será 
divulgado provavelmente amanhã. 

Basta? Não, de modo algum. A 
União Européia (UE) comanda 
7 das 24 cadeiras da diretoria-
executiva do FMI. A Europa tem 
um total de oito, se contarmos 
a cadeira da Suíça, que não faz 
parte da UE. A Espanha reveza 
com a Venezuela e o México no 
comando de uma outra cadeira. Em 
determinadas épocas, portanto, a 
Europa Ocidental tem 9 das 24 

cadeiras da diretoria! 
Por último, mas não menos 
signifi cativo: os 27 países da UE 
concentram nada menos que 32% 
dos votos totais do FMI – quase 
o dobro do percentual dos EUA, 
que é de 17%! Atualmente, as 
oito cadeiras comandadas por 
europeus ocidentais (UE + Suíça) 
controlam 36% dos votos totais. 

O Brasil, em aliança com outros 
países, está lutando por vários 
caminhos para alterar esse quadro 
e aumentar os votos e a voz das 
nações menos desenvolvidas. 
C o m o  o  m e u  e s p a ç o  e s t á 
acabando, tenho que deixar para 
outra ocasião a explicação do que 
o Brasil está fazendo de concreto 
para tentar mudar o FMI. 

Hoje, só acrescento o seguinte: 
as forças são muito desiguais. 

E os europeus, montados nos 
seus privilégios e na sua grande 
superioridade numérica, não 
parecem dispostos a fazer grandes 
concessões. 

Como o rei da Pérsia Xerxes 1º, 
os europeus ocidentais poderiam 
exigir a nossa rendição pura e 
simples, ameaçando: “Somos 
tantos que as nossas setas cobrirão 
a luz do sol”. E nós, como os 
300 de Esparta, responderíamos: 
“Melho r,  comba te remos  à 
sombra”.

Paulo Nogueira Batista Jr.
é economista e professor
 da FGV/SP. Atualmente

é diretor-executivo
do Fundo Monetário

Internacional.

(Transcrito do Jornal do Diap de 04/10/2007)
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VOCÊ E A PREVIDÊNCIA

Cerca de 800 mil trabalhadores já 
optaram pelo regime simplifi cado 
de aposentadorias da Previdência 
Social. Desse total, 300 mil são 
segurados que migraram da regra 
geral para a nova, enquanto 500 mil 
são novos contribuintes.
Em vigor desde abril, o regime 
simplifi cado foi o caminho encon-
trado pelo governo para aumentar 
a cobertura previdenciária entre 
os contribuintes individuais, como 
os autônomos. Pela regra geral, 
a contribuição é de 20 % sobre 
a renda. No novo sistema, é de 
11% sobre um salário mínimo (R$ 
41,80). Isso garantirá, no futuro, 
um benefício de aposentadoria por 
idade equivalente ao piso salarial 
(hoje R$ 380,00).
Quem quiser optar pelo novo siste-
ma de recolhimento da Previdência 
Social com alíquota de 11% já pode 
fazer a inscrição pelo telefone de 
atendimento do INSS - o 135 ou 
pela internet através do site www.
dataprev.gov.br.
Quem já contribuiu para o INSS 
no passado e quiser retomar os 
pagamentos não precisa de nova 
inscrição, basta fazer o pagamento 
usando o número identificador 
antigo. Nos dois casos, porém, o 

Regime de aposentadoria 
simplifi cada

Marilena dos Santos Seabra
trabalhador deverá usar um código 
de recolhimento específi co para o 
sistema simplifi cado. Esse número 
ainda será criado pelo INSS.
Além dos trabalhadores autônomos, 
pessoas com mais de 16 anos e sem 
renda própria (donas de casa, estu-
dantes e desempregados) podem 
fazer a opção pelos 11%. Pelas 
regras atuais, essas pessoas têm 
de pagar 20% de sua renda bruta 
para ter direito aos benefícios da 
Previdência.
O novo sistema é vantajoso para 
quem não contribuiu para o INSS. 
Para quem já contribuiu com 20% 
sobre um salário mínimo ou para 
quem pagou por algum tempo, dei-
xou de contribuir e já está próximo 
da idade de se aposentar: 60 anos 
(mulher) ou 65 anos (homem).
De acordo com as regras, quem 
optar pelo novo sistema terá o bene-
fício limitado a um salário mínimo 
quando atingir a idade para requerer 
o benefício, desde que tenha feito o 
recolhimento por 15 anos. A redu-
ção da carência para cinco anos só 
tem valor para quem contribuiu no 
passado por pelo menos dez anos e 
deixou de pagar.
Segundo o advogado Wladimir 
Novaes Martinez, especialista em 

Em mais esta quadra da octogenária 
história do sistema previdenciário 
brasileiro, estão sendo anunciadas 
as possibilidades de mudanças, com 
o respaldo de um colegiado forma-
do por segmentos da sociedade em 
geral, denominado Fórum Nacional 
da Previdência Social.
Desde alterações no seguro-desem-
prego, onde os participantes assen-
tem que o período de recebimento 
desse seguro deve ser computado 
como tempo de contribuição. É 
óbvio que ainda faltam definir 
as regras técnicas, como período 
de duração do benefício, valores, 
fi scalização para evitar fraudes e 
formas de garantir que o período 
em que o trabalhador estiver de-
sempregado seja considerado como 
contributivo.
 Outro consenso importante do 
colegiado refere-se a mudanças ne-
cessárias na lei de estágio, para que 
esse tipo de trabalho não sirva como 
desestímulo à formalização nem à 
burla da legislação trabalhista.
 Encontram-se ainda na pauta inú-
meros temas, mas trabalhadores, 
empresários, governo e aposentados 
têm reiterado a necessidade de pro-
mover a formalização do trabalho e 
estender a cobertura previdenciária 
aos que estão fora do sistema. Da 
mesma forma considera-se essen-

O papel social do INSS
Vilson Antonio Romero

cial a criação de contrapartidas 
sociais em todos os investimentos e 
empréstimos públicos para empre-
endimentos privados, como forma 
de garantir a manutenção e a gera-
ção de empregos. O Fórum também 
aprovou que a fi scalização contra a 
informalidade deve ser prioridade e, 
portanto, fortalecida, assim como 
a legislação deve ser revista para 
acelerar a cobrança dos créditos já 
constituídos.
 O que este colegiado, governo e 
legisladores que darão a palavra 
fi nal sobre a matéria têm de ter em 
conta sempre, inequivocamente, é 
o fundamental papel desempenhado 
pela estrutura de seguro público 
como amortecedor social das ma-
zelas sofridas pela parcela menos 
aquinhoada da Nação.
 Dados ofi ciais dão conta que, em 
2004, 30,6% dos brasileiros com 
rendimento domiciliar declarado 
viviam abaixo da linha de pobreza. 
Se não fosse a previdência, este 
percentual seria de 42,1%, ou seja, a 
previdência – em especial, o INSS - 
foi responsável por uma redução de 
11,5 % no nível de pobreza, o que 
signifi ca colocar 20,4 milhões de 
pessoas acima da linha de pobreza 
reconhecida internacionalmente.
 De outra parte, a manutenção men-
sal e pontual dos pagamentos a 24,9 

A partir de 1º de janeiro de 2008, 
a carência (tempo mínimo de 
contribuições) para quem quiser 
se aposentar por idade será de 
162 meses, o equivalente a treze 
anos e seis meses. De acordo com 
a Lei nº 8.213, de 25 de julho de 
1991, o tempo de carência para os 
segurados que se inscreveram na 
Previdência Social até 24 de julho 
de 1991, e querem se aposentar 
por idade, é aumentado em seis 
meses a cada ano (veja tabela). É 
importante lembrar que os segu-
rados do INSS que já possuem os 
requisitos necessários para requerer 
esse benefício não são afetados pelo 
aumento da carência. Isso porque o 
que vale é a data em que o segurado 
completa todas as condições para se 
aposentar por idade e não a data do 
requerimento. 

O aumento progressivo do tempo 
de contribuição ocorrerá até o ano 
de 2011, quando serão exigidos 
15 anos de carência (180 contri-
buições) para a aposentadoria por 
idade. Para os segurados que se 
inscreveram na Previdência depois 
de 24 de julho de 1991, a carência 
para a aposentadoria por idade já é 
de 180 contribuições. 

Para ter direito à aposentadoria por 
idade, além de comprovar o tempo 
de contribuição, o trabalhador ur-
bano deve ter 65 anos de idade, se 
for homem, e 60 anos, se mulher. Já 
o trabalhador rural tem essa idade 
reduzida em cinco anos, desde que 
comprove o efetivo exercício da 
atividade rural. O valor da apo-

Legislação exige 
aumento anual de 

carência
na aposentadoria 

por idade
Direitos dos trabalhadores serão mantidos

sentadoria por idade - benefício 
concedido aos segurados com idade 
avançada, mas que não tiveram uma 
vida contributiva regular, ou seja, 
não têm condições de se aposentar 
por tempo de contribuição – é de 
um salário mínimo para o segurado 
especial (trabalhador rural). Para os 
demais segurados, corresponde a 
70% do salário de benefício, mais 
1% para cada grupo de 12 contri-
buições mensais, até o máximo de 
100% do salário de benefício. 

Documentação – Os documentos 
necessários para dar entrada na 
aposentadoria por idade são: car-
teira de identidade; PIS/PASEP ou 
número de inscrição de contribuinte 
individual; CPF; carteira de tra-
balho; todos os comprovantes de 
recolhimentos à Previdência Social, 
inclusive a documentação comple-
mentar: certifi cado do sindicato de 
trabalhadores avulsos (estivador, 
carregador, vigia, etc.); registro de 
fi rma individual, para os contri-
buintes individuais; documentos de 
comprovação do exercício de ativi-
dade rural, para o segurado especial 
(trabalhador rural). No caso de 
dúvida, o trabalhador, seja urbano 
ou rural, pode ligar para o telefone 
135 (ligação gratuita, se feita de 
um telefone fi xo ou público, e ao 
custo de uma ligação local, se de 
um celular) para obter mais infor-
mações, obtidas também na página 
do Ministério da Previdência Social 
(www.previdencia.gov.br).

ACS/MPS:
(61) 3317-5009/5039/5113

Benefi ciados Idade Carência Valor
Segurados 

que alcançam 
idade avançada, 

mas que não 
tiveram uma 

vida contributiva 
regular, ou 

seja, não têm 
condições de 
se aposentar 
por tempo de 
contribuição.

Os trabalhadores 
urbanos do sexo 
masculino po-
dem requerer o 

benefício aos 65 
anos e do sexo 

feminino aos 60 
anos de idade. 

Os trabalhadores 
rurais podem 

pedir aposenta-
doria por idade 
com cinco anos 
a menos: aos 60 
anos, homens, 
e aos 55 anos, 

mulheres

2007- 156 
contribuições

2008- 162 
contribuições

2009- 168 
contribuições

2010- 174 
contribuições

2011- 180 
contribuições

Um salário 
mínimo para 
o segurado 

especial 
(trabalhador 
rural). Para 
os demais 
segurados, 

corresponde a 
70% do salário 
de benefício, 
mais 1% para 
cada grupo de 

12 contribuições 
mensais, até 
o máximo de 

100% do salário 
de benefício.

(Fonte: Previdência Social)

legislação previdenciária, a nova 
regra aparentemente benefi cia os 
mais velhos em detrimento dos 
mais jovens.
"Um homem que nunca pagou nada 
ao INSS e que está com 50 anos de 
idade terá de contribuir por apenas 
15 anos para se aposentar. Já um 
jovem com 18 anos de idade terá 
de pagar por 47 anos".
Nesse exemplo, fi ca claro que o 
mais velho leva vantagem sobre o 
jovem. Mas temos que ver também 
o outro lado da questão, não pode-
mos esquecer que a Previdência 
também é um seguro. Assim, se o 
jovem começa a pagar hoje, daqui 
a um ano ele poderá requerer au-
xílio-doença e aposentadoria por 
invalidez. Esse mesmo jovem, se 
pagar apenas uma contribuição, po-
derá pedir auxílio-reclusão. Numa 
situação extrema, em caso de morte, 
após 12 meses de contribuição, sua 
família – pai, mãe, mulher e fi lhos 
- terá direito à pensão por morte.

Marilena dos Santos Seabra
atende em nossa sede

as terças e quartas-feiras.
Consultas deverão ser marcadas

com antecedência, através
 do telefone 3116-3750.

milhões de patrícios nossos faz com 
que em quase 70% dos municípios 
brasileiros os recursos recebidos 
dos cofres previdenciários superem 
o volume de repasses oriundos do 
Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM), redistribuído pelo 
governo federal.
 Considerando-se também que a 
maioria dos idosos brasileiros ainda 
são chefes de família, mantenedores 
maiores de grande parte dos lares, 
pode ser dito, sem sombra de dú-
vidas, que mais de 70 milhões de 
brasileiros – familiares, dependen-
tes, etc. – devem parcela expressiva 
de seu sustento ao dinheiro recebido 
do INSS.
 Portanto, há que se ter muito cui-
dado e carinho no trato de reformas 
pretendidas nesta estrutura impor-
tante e vital para a cidadania e o 
equilíbrio social do país. Não pode 
o tecnicismo das contas públicas 
sobrepujar a relevância que deve ser 
dada ao INSS como fundamental 
instrumento redistribuidor de renda 
na América Latina.
 

Vilson Antonio Romero é jornalista, 
servidor público, diretor da Associação 

Riograndense de Imprensa.
E-mail: vilsonromero@yahoo.com.br

(Transcrito do Jornal do Diap de 24/09/2007)
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COLÔNIA DE FÉRIAS

Com muita alegria e brincadeira, 
as crianças comemoraram sua data em nossa 
Colônia de Férias, no período de 11 a 14 de 
outubro.
Com uma competente equipe de monitores/
recreadores os pequenos puderam “deitar e 
rolar”, sem que fossem incomodados com 
lições de escola e compromissos do dia-a-dia.
A criançada aproveitou muito com jogos - 
pingue-pongue, hidroginástica, ofi cinas (com 
coordenação dos monitores), pebolim, futebol 
e brinquedos diversos.
Os pais e convidados também desfrutaram das 
sessões de cinema, sauna, hidroginástica, jogo 
de palitinho, bocha, dominó, futsal, basquete, 
baralho, bilhar.
Dia 13, após o jantar, houve sessão musical.
A galeria de fotos nos dá a dimensão da data.

Crianças se esbaldam no seu dia

De 6 a 10 de 
setembro, o Departamento 
Social promoveu a já 
tradicional Festa Italiana, 
em Praia Grande.
Nesses cinco dias, a 
Colônia esteve lotada 
de gente com muita 
animação. Como sempre, 
houve diversos torneios, 
mas também muita 
brincadeira.
Os pontos altos foram 
o jantar especial do 
dia 8 (sábado), com 
pratos típicos italianos, 
acompanhados por vinho 
e com música ao vivo de 
Elpídio More - teclado, 
voz e violão.
Às 21h30 teve início 
o baile com a Banda 
Acapulco, que “obrigou” 
todos os presentes a 
dançar.

Feriado da Independência

Detalhes do Salão de RefeiçõesNão faltou animação

Banda Acapulco Izolda, Guilherme, Edson e Ana eram pura alegria
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PESQUISA MENSAL 
DA CLASSIFICAÇÃO DE ANÚNCIOS*

AGOSTO/2007

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

SETEMBRO/2007

Total de Homologações: 156/  Total de Amostragens: 17

Ref: Agosto/2007

Total de Homologações: 132/  Total de Amostragens: 14

Ref: Setembro/2007
CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA 9
COMÉRCIO 4
SERVIÇO 0

Boletim nº-  80

AGENDA DE EVENTOS 

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2007

Total de anúncios : 940  785  1725 
 ESTADÃO % FOLHA % TOTAL %
POSSUIR VEÍCULO  312 33,19 210 26,75 - 0,00
IDADE      
18 a 25  706 75,11 402 51,21  1.108  64,23
25 a 35 108 11,49 256 32,61  364  21,10
35 a 40 - 0,00 - 0,00  -    0,00
Acima de 40 - 0,00 - 0,00  -    0,00
ESCOLARIDADE      
2º Grau 705 75,00 541 68,92  1.246  72,23
Técnico 17 1,81 25 3,18  42  2,43
Superior 115 12,23 - 0,00  115  6,67
Pós - Graduação - 0,00 - 0,00  -    0,00
REGIÃO QUE RESIDE      
Norte 78 8,30 98 12,48  176  10,20
Sul 27 2,87 - 0,00  27  1,57
Leste 32 3,40 - 0,00  32  1,86
Oeste - 0,00 56 7,13  56  3,25
Interior 104 11,06 - 0,00  104  6,03
Grande São Paulo 82 8,72 83 10,57  165  9,57
TEMPO DE EXPERIÊNCIA      
Até  3 anos  - 0,00 - 0,00  -    0,00
acima de 5 anos - 0,00 - 0,00  -    0,00
Experiência comprovada 940 100,00 785 100,00  1.725  100,00
CONHEC. INFORMÁTICA 287 30,53 325 41,40  612  35,48
IDIOMAS      
INGLÊS 45 4,79 32 4,08  77  4,46
ESPANHOL - 0,00 - 0,00  -    0,00
ALEMÃO - 0,00 - 0,00  -    0,00
FRANCÊS - 0,00 - 0,00  -    0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS 312 33,19 210 26,75  0,00
REGISTRO 628 66,81 575 73,25  1.203  69,74
AUTÔNOMO 312 33,19 210 26,75  522  30,26

   O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 05,12,19 e 26 de agosto de 2007.

TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES 7
SOMENTE FIXOS 7
SOMENTE COMISSÕES 0

 MÉDIA SALARIAL

MÍNIMA R$ 1.360,00 

MÁXIMA R$ 3.007,00 

TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES 9
SOMENTE FIXOS 6
SOMENTE COMISSÕES 3

 MÉDIA SALARIAL

MÍNIMA R$ 2.957,33

MÁXIMA R$ 5.366,66

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA 13
COMÉRCIO 4
SERVIÇO 0

Total de anúncios : 820  650  1470 
 ESTADÃO % FOLHA % TOTAL %
POSSUIR VEÍCULO  402 49,02 210 32,31  0,00
IDADE      
18 a 25  706 86,10 402 61,85  1.108  75,37
25 a 35 108 13,17 256 39,38  364  24,76
35 a 40 - 0,00 - 0,00  -    0,00
Acima de 40 - 0,00 - 0,00  -    0,00
ESCOLARIDADE      
2º Grau 705 85,98 541 83,23  1.246  84,76
Técnico 17 2,07 25 3,85  42  2,86
Superior 115 14,02 - 0,00  115  7,82
Pós - Graduação - 0,00 - 0,00  -    0,00
REGIÃO QUE RESIDE      
Norte 78 9,51 98 15,08  176  11,97
Sul 27 3,29 - 0,00  27  1,84
Leste 32 3,90 - 0,00  32  2,18
Oeste - 0,00 56 8,62  56  3,81
Interior 104 12,68 - 0,00  104  7,07
Grande São Paulo 82 10,00 83 12,77  165  11,22
TEMPO DE EXPERIÊNCIA      
Até  3 anos   0,00 - 0,00  -    0,00
acima de 5 anos  0,00 - 0,00  -    0,00
Experiência comprovada 820 100,00 785 120,77  1.605  109,18
CONHEC. INFORMÁTICA 287 35,00 325 50,00  612  41,63
IDIOMAS      
INGLÊS 45 5,49 32 4,92  77  5,24
ESPANHOL - 0,00 - 0,00  -    0,00
ALEMÃO - 0,00 - 0,00  -    0,00
FRANCÊS - 0,00 - 0,00  -    0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS 402 49,02 210 32,31  0,00
REGISTRO 418 50,98 575 88,46  993  67,55
AUTÔNOMO 402 49,02 210 32,31  612  41,63

O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2007.
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Objetivos: Conscientizar o participante de 
que, quem faz o que gosta, trabalha com 
paixão, se estressa menos, produz melhor, é 
feliz, raramente adoece e vive mais.
Data: 22/nov
Horário: 19h
Dia da semana: quinta-feira
Vagas: Limitadas

MOTIVAÇÃO É PAIXÃO 
PELO QUE FAZ

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO 
AO CLIENTE

Objetivos: Desenvolver o papel profi ssional do atendente, trabalhando 
seus recursos, suas lacunas; situar as emoções mais freqüentes nos 
relacionamentos atendente/cliente, visando a melhorar a Qualidade 
Emocional e diferenciar o atendimento ao público por meio de técnicas, 
objetivando a excelência.

Programa:
• Autoconhecimento panorâmico, em que são tratadas as difi culdades 
mais comuns em comunicação, encontradas em funcionários que 
atendem o público, preparando-os para melhor assumirem seus papéis 
profi ssionais.
• Relacionamento profi ssional e qualidade emocional.

• Os papéis em que vivemos as diferentes situações com ênfase ao profi ssional.
• A importância de compreender as necessidades e as expectativas do outro.
• As barreiras criadas em comunicação e os preconceitos decorrentes.
• A diferença entre saber e ser. 
• Técnicas de atendimento ao público.
• A importância da Opinião Pública para a organização e o atendente como agente principal
  desse processo.
• O cliente e as diversas dinâmicas desenvolvidas pelas pessoas.
• Como perceber cada cliente objetivando um tratamento personalizado.

Início: 26/nov
Término: 29/nov
Horários: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático, Certifi cado e Coffee-Break.
(Associados: 40% de desconto)
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Boletim nº-  80
Objetivos: Ambientalizar o vendedor 
iniciante através dos 7 passos principais 
para uma boa venda.

VENDAS PARA INICIANTES

Programa:
• Conhecimento do Produto;
• Prospecção;
• Abordagem;
• Levantamento de Necessidades;
• Apresentação;
• Fechamento;
• Seguimento.

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.

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.

P A G A M E N T O

N U C L A V E
Para participar  de nossos cursos

e palestras ligue para: 
(11) 3116-3750 - Ramais: 147, 148 e 149 

• Mantenha seu cadastro atualizado.
Visite nossa home-page: www.sindvend.com.br 

• E-mail: nuclave@vendedores.com.br.
Atendimento em nossa sede:

Rua Santo Amaro, 255 - 3º andar 
• Metrô Anhangabaú - 01315-903 - São Paulo - SP

Início: 3/dez
Término: 6/dez
Horário: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 150,00

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

Dias 20 e 27 de outubro, o Nuclave realizou, em suas dependências, 
para funcionários da empresa Superdido Comercial Ltda. (foto), a 
palestra Excelência no Atendimento ao Cliente. O consultor Antonio 
Carlos Martins foi o palestrante.

Dias 18, 29 e 22 de setembro, o Nuclave realizou nas dependências da 
Luporini Distribuidora de Peças Ltda., em São Paulo (foto), a palestra 
Desenvolvimento de Competências no Atendimento, ministrada pelo 
consultor José Antonio Kairalla Caraccio.

Luporini Distribuidora
de Peças Ltda.

Superdido
Comercial Ltda.

Eventos In Company
  1º - Não deixes para amanhã o que tiveres de fazer hoje. 
  2º - Não gastes dinheiro antes de o ganhar. 
  3º - Não compres nada de que não precises, com o pretexto
        de que é barato. 
  4º - Nunca te lamentes por teres comido moderadamente. 
  5º - O trabalho executado com alegria não cansa. 
  6º - Não mandes fazer a outrem aquilo que tu podes fazer. 
  7º - O orgulho e a vaidade custam-nos mais caro do que
         a fome e a sede. 
  8º - Começa as tuas coisas pelo princípio. 
  9º - Afasta de ti cuidados e penas que sejam mais imaginosas
        que reais. 
10º - Quando estiveres descontente, conta até dez, antes de falar,
        e, quando estiveres irado, conta até 20.

Dez Mandamentos
de Thomas Jefferson
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Boletim nº-  80
Workshop em Praia Grande

café nas dependências do terraço 
(cobertura) da sede. Posterior-
mente, os convidados tiveram a 
oportunidade de conhecer a área de 
treinamento do Nuclave, também 
na sede.

Ainda pela manhã, todos embarca-
ram em ônibus executivo (fretado), 
para a Praia Grande.
Na Colônia, o pessoal teve ocasião 
de visitar todas as nossas depen-
dências e fi caram encantados com 

o local. Fomos elogiados pelo bom 
gosto e pela infra-estrutura.
Por óbvio, os visitantes conhe-
ceram nossas instalações de trei-
namento, pelas quais também 
recebemos elogios.

À tarde, após abertura do evento 
pelo presidente Edson Ribeiro 
Pinto, o consultor Antonio Carlos 
Martins proferiu a palestra Com-
petências Essenciais ao Mercado 
de Trabalho.

Convidados desembarcam no pátio da 

Colônia...
...e conhecem a recepção

Amílcar, Jorge, Edson e Manfredini, diretores
Edson faz a abertura solene da palestra

Edson e a equipe Nuclave
Antonio Carlos Martins dá início à palestra

Aspecto de mesa Outro aspecto de mesa

O grande axioma da vida

Outro dia recebi uma história 
muito interessante, chamada “O 
Tesouro de Bresa”, onde uma 
pessoa pobre compra um livro 
com o segredo de um tesouro. 
Para descobrir o segredo, a pessoa 
tem que decifrar todos os idiomas 
escritos no livro.
Ao estudar e aprender estes idio-
mas começam a surgir oportu-
nidades na vida do sujeito, e ele 
lentamente (de forma segura) 
começa a prosperar.
Depois ele precisa decifrar os 

cálculos matemáticos do livro. É 
obrigado a continuar estudando e 
se desenvolvendo, e a sua pros-
peridade aumenta. No final da 
história, não existe tesouro algum 
- na busca do segredo, a pessoa se 
desenvolveu tanto que ela mesma 
passa a ser o tesouro. 
O profi ssional que quiser ter suces-
so e prosperidade precisa aprender 
a trabalhar a si mesmo com muita 
disciplina e persistência. Vejo com 
freqüência as pessoas dando um 
duro danado no trabalho, porque 
foram preguiçosas demais para 
darem um duro danado em si mes-
mas. Os piores são os que acham 
que podem dar duro de vez em 
quando. Ou que já deram duro e 
agora podem se acomodar.
Entenda: o processo de melhoria 
não deve acabar nunca. A acomo-
dação é o maior inimigo do suces-
so! Por isso dizem que a viagem é 
mais importante que o destino.

O que você é acaba sendo muito 
mais importante do que o que você 
tem. A pergunta importante não é 
“quanto vou ter?”, mas sim “no 
que vou me transformar?” Não é 
“quanto vou ganhar?”, mas sim 
“quanto vou aprender?”. Pense 
bem e você notará que tudo o que 
tem é fruto direto da pessoa que 
você é hoje. Se você não tem o 
sufi ciente, ou se acha o mundo 
injusto, talvez esteja na hora de 
rever esses conceitos.
O porteiro do meu prédio vem logo 
à mente. É porteiro desde que o 
conheço. Passa 8 horas por dia na 
sua sala, sentado atrás da mesa. 
Nunca o peguei lendo um livro. 
Está sempre assistindo à TV, ou re-
clamando do governo, do salário, 
do tempo. É um bom porteiro, mas 
em todos estes anos poderia ter se 
desenvolvido e hoje ser muito me-
lhor do que é. Continua porteiro, 
sabendo (e fazendo) exatamente as 

mesmas coisas que sabia (e fazia) 
dez anos atrás. Aí reclama que o 
sindicato não negocia um reajus-
te maior todos os anos. Nunca 
consegui fazê-lo entender que as 
pessoas não merecem ganhar mais 
só porque o tempo passou.
Ou você aprende e melhora, ou 
merece continuar recebendo exa-
tamente a mesma coisa. Produz 
mais, vale mais? Ganha mais. 
Produz a mesma coisa? Ganha a 
mesma coisa. É simples. Os ren-
dimentos de uma pessoa raramente 
excedem seu desenvolvimento 
pessoal e profi ssional. Às vezes 
alguns têm um pouco mais de 
sorte, mas na média isso é muito 
raro. É só ver o que acontece com 
os ganhadores da loteria, astros, 
atletas. Em poucos anos, muitos 
acabam perdendo tudo.
Alguém certa vez comentou que 
se todo o dinheiro do mundo fosse 
repartido igualmente, em pouco 

tempo estaria de volta ao bolso de 
alguns poucos. Porque a verdade é 
que é difícil receber mais do que se 
é. Como diz o Jim Rohn, no que ele 
chama do grande axioma da vida: 
“Para ter mais amanhã, você precisa 
ser mais do que é hoje”. Esse deveria 
ser o foco da sua atenção.
Não são precisos saltos revolucio-
nários, nem esforços tremendos 
repentinos. Melhore 1% todos os 
dias (o conceito de “kaizen”), em 
diversas áreas da sua vida, sem 
parar. Continue, mesmo que os re-
sultados não sejam imediatos e que 
aparentemente/superficialmente 
pareça que não está melhorando. 
Porque existe, de acordo com 
Rohn, um outro axioma: o de não 
mudar.
“Se você não mudar quem você 
é, você continuará tendo o que 
sempre teve”.

(Texto atribuído a Raúl Candeloro)

Dia 12 de setembro, o 
Nuclave recebeu várias 
empresas convidadas para 

conhecer nossa sede e também 
nossa Colônia de Férias.
Pela manhã, houve o tradicional 
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CONFEDERAÇÃO

A C o n f e d e r a ç ã o 
N a c i o n a l  d o s 
Trabalhadores no 
Comércio - CNTC, 
enviou aos  seus 

afiliados correspondência sobre 
a decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) referente à ADIn 
1861-0, proposta por ela, na época 
própria, contra a MP 1698-46 
e que trata da participação dos 
empregados nos lucros e resultados 
da empresa.
“Ementa: I .  Ação direta de 

Decisão da ADIn 1861-0 sobre
a participação dos trabalhadores 

nos lucros das empresas
inconstitucionalidade: medida 
cautelar -  impugnação da parte 
final do inciso I do art. 2º da 
Medida Provisória 1698-46, 
de 30.6.98, que prevê, como 
alternativa à convenção ou ao 
acordo coletivo, que se estabeleça, 
para o fi m de compor a fórmula 
de participação dos empregados 
nos resultados das empresas, 
uma comissão ‘escolhida pelas 
partes, integrada, também, por 
um representante indicado pelo 
sindicato da respectiva categoria, 

dentre os empregados da sede da 
empresa’. 

A expressão impugnada, ao 
res t r ingi r  aos  f i l iados  que 
servem na empresa, a escolha, a 
ser feita pelo sindicato, daquele 
que deverá compor a comissão 
destinada a, alternativamente, 
negociar a participação dos 
e m p r e g a d o s  n o s  l u c r o s  e 
resultados da empregadora, é 
de ter-se por ofensiva ao art. 
8º, III, da Constituição, que 

consagra o princípio da defesa, 
pelo sindicato, ‘dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais 
da categoria’, em razão do qual 
goza a entidade da prerrogativa 
de representar os interesses 
gerais da respectiva categoria 
e os interesses individuais dos 
associados relativos à atividade 
ou profissão exercida: limitação 
da independência do sindicato 
n a  s u a  p a r t i c i p a ç ã o ,  q u e 
a Constituição impôs, nessa 
modal idade  de  negoc iação 

coletiva (CF, art. 8º, VI).

Introdução de um mecanismo 
típico de sindicalismo de empresa, 
que o nosso sistema constitucional 
não admite.

II - Deferida a suspensão cautelar 
da expressão ‘dentre os empregados 
da sede da empresa.”

Como visto, a CNTC conseguiu a 
exclusão da cláusula que mereceu 
o inconformismo.

No feriadão do Dia das Crianças, 
nossa Colônia de Férias foi cenário 
do programa MomentoMoto, 
que tem como apresentador e 
idealizador Dinno Benzatti.
O programa é apresentado as 
segundas-feiras pela TV RBI 
(Rede Brasileira de Informação 
- canal 14 UHF-SP), às 22 horas, e 
as sextas-feiras, às 16h, pela  www.
alltv.com. br.
O destaque da gravação ficou 
por conta da bela e clássica moto 
Honda CB 750 Four (vide fotos), 
sucesso até hoje entre afi cionados 
e uma das mais cobiçadas por 
colecionadores.
Proximamente, Dinno promoverá 
um encontro de motos em Praia 
Grande.
Conheça mais no site: www.
momen tomoto.com.br

Programa MomentoMoto

Izolda N. Ribeiro Pinto, Dinno Benzatti, Edson Ribeiro Pinto, Carol 
Rosa (também apresentadora do programa), Edilson Hiluey e Michele 
Meschino

Dinno Benzatti e o proprietário da Honda, Edilson Hiluey

Fiam: Vestibular
dia 11 de novembro

Nosso Sindicato fi rmou acordo com 
a Universidade Anhembi Morumbi 
para funcionários, dependentes 
diretos (pais, fi lhos, cônjuges) nos 

Temos mais um 
convênio universitário

cursos de Graduação Executiva 
oferecidos pela Universidade em 
seu campus do Vale do Anhangabaú. 
O desconto na mensalidade é 

Lembramos aos associados, 
familiares e funcionários que 
nosso convênio com a FMU/Fiam-

Faam/Fisp continua em vigor. O 
vestibular 2008 ocorrerá dia 11 de 
novembro (domingo), às 9 horas.

As inscrições serão encerradas 
dia 10 de novembro (sábado), às 
18 horas.

bastante signifi cativo.
Os interessados poderão obter 
outras informações em nossa 
Secretaria: (11) 3116-3750.

Dia 8 de outubro último, perdemos 
o companheiro Milton Zschaber 
de Araújo, presidente do Sindicato 
dos Empregados Vendedores 
e  Via jantes  do  Comércio , 
Propagandistas, Propagandistas-
Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos de Minas 
Gerais (Propagavende) e diretor 
de Relações Públicas e Sociais da 
Fenavenpro.
Milton Zschaber não só contribuiu 
com a categoria em Minas Gerais, 
mas com todos os trabalhadores 
brasileiros de nossa categoria 
diferenciada.
Milton tornou-se diretor da 
Fenavenpro pelo excelente 

Milton 
Zschaber
de Araújo

exemplo de trabalhador dedicado 
e  s indical is ta  a tuante .  No 
quadriênio de 1976 a 1979 teve 
seu primeiro mandato; de 1979 a 
1982, o segundo, em ambos como 
2º Tesoureiro da Fenavenpro. 
No período de 1994 a 2000, foi 
Delegado Representante; de 2000 
até a data de seu falecimento, 
ocupou seu último cargo: diretor 
de Relações Públicas e Sociais da 
Fenavenpro.
Sofremos uma grande e inestimável 
perda, mas sabemos que Milton 
estará sempre em nosso coração e 
em nossa lembrança.
Descanse em paz, honrado e querido 
companheiro.
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CULTURA E LAZER - FRASES

Rabada de república
                   Ingredientes:
 
• 3 kg rabada
• 3 calabresas em pedaços pequenos
• 300 g de bacon em pedaços pequenos
• Azeitona cortada (a gosto)
• Cebola (a gosto)
• Alho (a gosto)
• 2 caldos de carne
• Louro (a gosto)
• Molho de tomate 4 latas
• Sal, se precisar

                 Modo de preparo:

1. Cozinhe a rabada na panela de pressão durante 40 minutos e abra se caso não 
estiver mole ainda, coloque mais por 10 minutos.

  
2. Frite a calabresa, bacon, azeitona, cebola, alho, caldo de carne tudo isso em uma 

panela grande.
  
3. Após ter fritado tudo, coloque a rabada e misture bem.
  
4. Depois acrescente o molho de tomate e deixe ferver por mais 40 minutos.

Virado à paulista

                   Ingredientes

Tutu de Feijão:
3 xícaras de feijão cozido e batido no 
liquidifi cador 
2 dentes de alho picados ou amassados 
1 cebola média picada 
Sal e pimenta-do-reino 
1/2 xícara de farinha de mandioca crua 
2 colheres (sopa) de óleo de soja ou azeite 
2 xícaras de água
 

Bistecas Suínas:
2 bistecas 
Suco de 2 limões 
Sal e pimenta-do-reino 
Óleo para fritura

Lingüiças:
1/2 kg de lingüiças fresca ou caipira 
Água fervente 
Óleo para fritura

Bananas Fritas:
2 bananas nanicas
1 ovo batido com 1copo de leite
Farinha de trigo para empanar
Farinha de rosca para empanar
Óleo para fritar por imersão

Ovos:
2 ovos
Sal
Óleo para fritura
1 xícara de água

Couve:
1 maço de couve lavado e higienizado 
1 fi o de óleo
Sal

CULTURA E LAZER - RECEITAS

As eleições têm a finalidade 
de dar ao povo a ilusão de que 
participa do Governo. 
(Gerald F. Liberman)

O propósito constitucional de um 
orçamento é tornar o governo 
sensível à opinião pública e 
responsável por seus atos.
(William Howard Taft)

Um político é alguém que pensa 
tão longe quanto a próxima 

eleição. Um estadista pensa dentro 
da próxima geração.

(Anônimo)

Sem maldade e com caridade para com 
todos, esforcemo-nos para terminar o 
nosso trabalho e fazer todo o possível 
para alcançarmos e promovermos uma 
paz justa e duradoura entre nós mesmos 
e com todas as nações. 
(Abraham Lincoln)

O nacionalista não apenas não 
desaprova as atrocidades cometidas

pelo seu próprio lado, como também 
tem uma capacidade notável de não 

ouvir sobre elas. 
(George Orwell)

Quando as pessoas temem o 'governo', 
isso é tirania. Quando o 'governo' teme 

as pessoas, isso é liberdade.
(Thomas Jefferson)

Não devo servir vizinhos estranhos em 
detrimento dos mais próximos. 
(Mahatma Gandhi)

Eu guardo a máxima, não menos 
aplicável a assuntos públicos do que 
aos privados, de que a honestidade é 

sempre a melhor política.
(George Washington)

Enquanto todas as outras ciências 
progridem, a de governar está parada 
– pouco melhor compreendida e 
praticada hoje do que três ou quatro 
mil anos atrás.
(John Adams)

Congresso é composto, 
aproximadamente, de um terço de 

salafrários, de dois 
 terços de idiotas e de três terços de 

covardes.
(Will Rogers)

Exigem-se estudos que levam anos e 
são sujeitos a exames e diplomas 
antes de permitir a alguém receitar 
uma prescrição ou arrancar um 
dente...
Mas daqueles que tratam de nossas 
liberdades e de nossas propriedades, 
que determinam os impostos que 
temos que pagar e os códigos que nos 
regem, que manipulam orçamentos de 
bilhões, que decidem ocasionalmente 
de nossas próprias vidas nas leis 
penais e nos problemas da paz e 
da guerra, não se exige preparação 
alguma. Podem ter exercido as 
profi ssões mais afastadas da vida 
pública, serem barbeiros, cantores, 
dançarinos, jogadores de futebol. 
Se sabem agradar às massas e são 
eleitos, passam a resolver a seu bel-
prazer os problemas mais complexos 
do Estado e de nossa vida privada.
(Will Durant)

Ninguém se entrega a qualquer 
atividade sem um preparo. Todavia, 

cada um acha-se bastante qualifi cado 
para o mais complexo de todos os 

negócios: governar. 
(Sócrates)

O estadista tosquia o rebanho: 
o político lhe tira a pele.
(Austin O'Maley)

Aquele que quer ser vereador, deputado, 
senador, ministro, presidente,

grita que só ama a sua pátria; na 
verdade, só ama a si mesmo. 

O interesse particular é mascarado pelo 
interesse geral. 

Quando dirigimos votos à república, 
estamos dirigindo-os a nós mesmos. 

(Voltaire)
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CULTURA E LAZER - MÚSICA

Luiz Inácio (300 picaretas)
(Paralamas do Sucesso)

(Herbert Vianna)

Eu estava esparramado na rede
jeca urbanóide de papo pro ar
me bateu a pergunta, meio a esmo:
na verdade, o Brasil o que será?
O Brasil é o homem que tem sede
ou quem vive da seca do sertão?
Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo
o que vai é o que vem na contramão?
O Brasil é um caboclo sem dinheiro
procurando o doutor nalgum lugar
ou será o professor Darcy Ribeiro
que fugiu do hospital pra se tratar
A gente é torto igual Garrincha e Aleijadinho
Ninguém precisa consertar
Se não der certo a gente se virar sozinho
decerto então nunca vai dar
O Brasil é o que tem talher de prata
ou aquele que só come com a mão?
Ou será que o Brasil é o que não come
o Brasil gordo na contradição?
O Brasil que bate tambor de lata
ou que bate carteira na estação?
O Brasil é o lixo que consome
ou tem nele o maná da criação?
Brasil Mauro Silva, Dunga e Zinho
que é o Brasil zero a zero e campeão
ou o Brasil que parou pelo caminho:
Zico, Sócrates, Júnior e Falcão
A gente é torto igual Garrincha e Aleijadinho...
O Brasil é uma foto do Betinho
ou um vídeo da Favela Naval?
São os Trens da Alegria de Brasília
ou os trens de subúrbio da Central?
Brasil-globo de Roberto Marinho?
Brasil-bairro: Carlinhos-Candeal?
Quem vê, do Vidigal, o mar e as ilhas
ou quem das ilhas vê o Vidigal?
O Brasil encharcado, palafita?
Seco açude sangrado, chapadão?
Ou será que é uma Avenida Paulista?
Qual a cara da cara da nação?
A gente é torto igual Garrincha e Aleijadinho...

A Cara do Brasil
(Celso Viáfora)

Luís Inácio falou, Luís Inácio avisou

São trezentos picaretas com anel de doutor
Eles ficaram ofendidos com a afirmação
Que reflete na verdade o sentimento da nação
É lobby, é conchavo, é propina e jetom
Variações do mesmo tema sem sair do tom

Nas favelas, no Senado
Sujeira pra todo lado
Ninguém respeita a Constituicão
Mas todos acreditam no futuro da nação

Que país é este (4x)

No Amazonas, no Araguaia iaia, na Baixada Fluminense
Mato Grosso, nas Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz
Na morte eu descanso mas o sangue anda solto
Manchando os papéis, documentos fiéis
Ao descanso do patrão

Que país é este (4x)

Terceiro mundo se for
Piada no exterior
Mas o Brasil vai ficar rico
Vamos faturar um milhão
Quando vendermos todas as almas
Dos nossos índios num leilão

Que país é este (4x)

Que país é este?
(Renato Russo – Legião Urbana)

Burro que fugiu do laço tá debaixo da roseta
Quem fugiu de canivete foi topar com baioneta
Já está no cabo da enxada quem pegava na caneta
Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta
Já tem doutor na pedreira dando duro na marreta
A coisa tá feia a coisa tá preta
Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta
  
Criança na mamadeira já está fazendo careta
Até o leite das crianças já virou droga na chupeta
Já está pagando o pato até filho de proveta
Mundo velho é uma bomba girando neste planeta
Qualquer dia a bomba estoura é só relar na espoleta
A coisa tá feia a coisa tá preta
Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta
  
Quem dava caixinha alta já está cortando a gorjeta
Já não ganha mais esmola nem quem anda de muleta
Faz mudança na carroça quem fazia na carreta
Colírio de dedo duro é pimenta malagueta
Sopa de caco de vidro é banquete de cagueta
A coisa tá feia a coisa tá preta
Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta
  
Quem foi o rei do baralho virou trouxa na roleta
Gavião que pegava cobra já foge de borboleta
Se o Picasso fosse vivo ia pintar tabuleta
Bezerrada de gravata que se cuide e não se meta
Quem mamava no governo agora secou a teta
A coisa tá feia a coisa tá preta
Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta

Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei
Uma cidade que fabrica sua própria lei
Aonde se vive mais ou menos como na Disneylândia
Se essa palhaçada fosse na Cinelândia
Ia juntar muita gente pra pegar na saída

Pra fazer justiça uma vez na vida
Eu me vali deste discurso panfletário
Mas a minha burrice faz aniversário
Ao permitir que num país como o Brasil
Ainda se obrigue a votar, por qualquer trocado
Por um par de sapatos, por um saco de farinha
A nossa imensa massa de iletrados
Parabéns coronéis, vocês venceram outra vez

O congresso continua a serviço de vocês
Papai quando eu crescer, eu quero ser anão 
Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição
E se eu fosse dizer nomes a canção era pequena
João Alves, Genebaldo, Humberto Lucena
De exemplo em exemplo aprendemos a lição
Ladrão que ajuda ladrão ainda recebe concessão
De rádio FM e de televisão.

A coisa tá feia
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos - 1983)
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CULTURA E LAZER - POESIAS

"Vem por aqui" — dizem-me alguns com os olhos doces
Estendendo-me os braços, e seguros
De que seria bom que eu os ouvisse
Quando me dizem: "vem por aqui!"
Eu olho-os com olhos lassos,
(Há, nos olhos meus, ironias e cansaços)
E cruzo os braços,
E nunca vou por ali...
A minha glória é esta:
Criar desumanidades!
Não acompanhar ninguém.
— Que eu vivo com o mesmo sem-vontade
Com que rasguei o ventre à minha mãe
Não, não vou por aí! Só vou por onde
Me levam meus próprios passos...
Se ao que busco saber nenhum de vós responde
Por que me repetis: "vem por aqui!"?
Prefi ro escorregar nos becos lamacentos,
Redemoinhar aos ventos,
Como farrapos, arrastar os pés sangrentos,
A ir por aí...
Se vim ao mundo, foi
Só para desfl orar fl orestas virgens,
E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada!
O mais que faço não vale nada.
Como, pois, sereis vós
Que me dareis impulsos, ferramentas e coragem
Para eu derrubar os meus obstáculos?...
Corre, nas vossas veias, sangue velho dos avós,
E vós amais o que é fácil!
Eu amo o Longe e a Miragem,
Amo os abismos, as torrentes, os desertos...
Ide! Tendes estradas,
Tendes jardins, tendes canteiros,
Tendes pátria, tendes tetos,
E tendes regras, e tratados, e fi lósofos, e sábios...
Eu tenho a minha Loucura!
Levanto-a, como um facho, a arder na noite escura,
E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios...
Deus e o Diabo é que guiam, mais ninguém!
Todos tiveram pai, todos tiveram mãe;
Mas eu, que nunca principio nem acabo,
Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo.
Ah, que ninguém me dê piedosas intenções,
Ninguém me peça defi nições!
Ninguém me diga: "vem por aqui"!
A minha vida é um vendaval que se soltou,
É uma onda que se alevantou,
É um átomo a mais que se animou...
Não sei por onde vou,
Não sei para onde vou
Sei que não vou por aí!

No Piauí de cada 100 crianças que nascem
78 morrem antes de completar 8 anos de idade
No Piauí
de cada 100 crianças que nascem
78 morrem antes de completar 8 anos de idade
No Piauí
de cada 100 crianças
que nascem
78 morrem
antes
de completar
8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade

Cântico negro
José Régio

Poema brasileiro
Ferreira Gullar

Para fazer estes versos
Agrestes como o sertão
Peço licença aos leitores
E rimo com o coração
Pela luz que me alumia
À musa da poesia
Vou pedir inspiração.

Mais forte do que Sansão
Nosso povo nordestino
Mostrou por que dribla a morte
Passa pitu no destino
Cangapé no preconceito
Faz presidente, prefeito
E coroa um Severino.

Severino era menino
Daqueles bem cabeçudos
As orelhas de abano
Lombriguento e barrigudo
Pras bandas de João Alfredo
Era chamado sem medo
Severinim, o buchudo.

Na hora que ele nasceu
No Céu teve trovoada
A água correu de bica
Animando a bicharada
E o povo cantava em festa
Fazendo um sinal na testa
Chegou o “pai-da-coalhada”!

Severino se criou
Correndo atrás de preá
Tomando banho de açude
Viu besouro mangangá
É cabra que ninguém dobra
Comia pirão de cobra
Com farofa de embuá.

Lavava jegue em riacho
Para ganhar uns trocados
Era pobre como Jó
Porém bastante animado
Cresceu, venceu, não deu trégua
Hoje quer lavar a égua
De 500 deputados.

Já pagou conta de bêbado
Que quebrou o butiquim
Soltou motorista preso
Dos que dirigem bem ruim
Digo sem pestanejar
Só falta ele pagar
Umas continhas pra mim.

Severino Cavalcante
Nunca quis ser cavalgado
Botou a cara no mundo
Vejam só o resultado
Com voto de cachaceiro
De motorista barbeiro
Findou sendo deputado.

Triunfo Severino
(José de Souza Martins)

Com jeito de come quieto
Pelejando com aumento
Agradando o baixo clero
Se lembrando do jumento
Que lavou em João Alfredo
Disse: agora vou sem medo
Conseguir o meu intento.

Ninguém via Severino.
Os homens do alto clero
Cabelos de brilhantina
Imponência, lero-lero
Cegaram de arrogância
Irmã da ignorância
Perderam de dez a zero.

O coitado do Greenhalg
Um homem bom e direito
Se engalfi nhou com Virgílio
Um dissidente sem jeito
Acabou tomando uma pisa
Dum matuto sem camisa
Severino foi eleito.

O presidente da Câmara
Teve vida severina
Comeu feijão chocha-bunda
Mas deu um drible na sina
Por onde passa é chamado
De chefe dos deputados
E raio da silibrina.
(Fonte: http://www.e-agora.org.br)
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