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Ceia de
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farta e
deliciosa

A Banda
Acapulco
animou o
baile de
entrada do
ano-novo

1º de setembro de 1938

Contagem
regressiva da
meia-noite

Réveillon é tempo de festa em qualquer
lugar do mundo; todos os povos festejam
a passagem do ano velho e a entrada do
ano que está por vir. Fogos, músicas
ou banhos de mar, cada um comemora
de um jeito diferente, e quando soa a

meia-noite, os pedidos são os mesmos:
um ano melhor do que o passado, muito
amor, boas notícias, paz e liberdade.
E em nossa Colônia de Férias não foi
diferente: muita animação e alegria.
Páginas 9 e 10.

Jogos Abertos do Interior
(JAI) em Praia Grande
Os Jogos Abertos do Interior é
um dos maiores eventos esportivos da América Latina e desde
1936 são realizados todos os
anos pela Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Estado
de São Paulo. Em outubro, a
71ª edição da JAI foi realizada
em Praia Grande, no período
entre os dias 15 e 28, com parte
dos jogos em nossa Colônia de
Férias. Página 11.

Nesta data, um grupo de trabalhadores no ramo de vendas reunia-se para a formação de uma
entidade que os representasse. Nasce, assim, o Sindicato dos Empregados-Representantes
Comerciais do Estado de São Paulo. Os 61 primeiros inscritos tornaram-se sócios-fundadores. O interesse da classe foi num crescendo que, em 23 de fevereiro de 1942, obtiveram a
Carta Sindical, assinada pelo então ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria
e Comércio, dr. Alexandre Marcondes Machado Filho. Era o início do nosso Sindicato dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo, resultante da fusão
com o Sindicato dos Vendedores de Automóveis de São Paulo. Editorial, página 2.

Previdência X miseráveis
Segundo o Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de miseráveis no País
foi reduzido em 44% pela Previdência Social, com o pagamento de benefícios previdenciários
e assistenciais de um salário mínimo a 17,2 milhões de brasileiros. Na fronteira do mínimo,
o INSS contabiliza 8,8 milhões urbanos e 7,4 milhões de rurais; 13,3 milhões de benefícios
previdenciários e 3 milhões de assistenciais. Pode ser motivo de alegria para o assistencialismo, mas para mim é motivo de pesar ao verificar que a Previdência Social foi reduzida a ser
protetora de milhões de miseráveis. Ela não foi criada para isso. Marilena dos Santos Seabra
comenta na página 4.

Presidencialismo de malabarismo
Medalha de Ouro: equipe de vôlei
masculino, Sub-21, de Salto

“É inútil pensarmos que as soluções dos problemas
brasileiros se conﬁnam em meras declarações verbais
dos que não querem ver o seu lado objetivo e prático.
São problemas de século para século. De maneira que
é preciso um certo tom de otimismo, de conﬁança no
futuro do Brasil e na capacidade de seus homens...”
Este era o pensamento de Alexandre Marcondes Machado Filho, ministro que assinou nossa Carta Sindical,
em 23 de fevereiro de 1942. Página 3.

O presidencialismo de coalizão, independentemente da orientação político-ideológica do Governo, exige do presidente da República equilíbrio de malabarista. Nesse sistema, quando o
Governo supera uma disputa interna, imaginando ter pacificado sua base política e administrativa,
logo surge outra com potencial desorganizador igual ou superior. De fato, nada imobiliza mais
um Governo do que as disputas internas e as crises em sua base de sua sustentação política. Se
a disputa se dá entre pessoas com poder e força política, entre membros da administração ou
entre ocupantes de postos-chaves no Parlamento. Página 5.

A Amazônia
que não conhecemos
De autoria de Milton Claro, o livro (distribuído
gratuitamente) apresenta a visão dos habitantes da
floresta sobre suas aspirações e desejos. Leia na
página 12.
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EDITORIAL

1º de setembro de 1938
Nesta data, um grupo de trabalhadores no ramo de vendas reunia-se
para a formação de uma entidade
que os representasse. Nasce, assim,
o Sindicato dos Empregados-Representantes Comerciais do Estado
de São Paulo.
Os 61 primeiros inscritos tornaramse sócios-fundadores. O interesse
da classe foi num crescendo que,
em 23 de fevereiro de 1942, obtiveram a Carta Sindical, assinada

remos 70 anos de existência pela
luta sindical e pelo bem-estar do
trabalhador brasileiro, especialmente pela categoria diferenciada
que representamos – vendedores
e viajantes.
Nossa diretoria e assessoria viajam,
sempre que necessário, a Brasília
para apresentar no Congresso
Nacional novas idéias e propostas na tentativa de acabar com as
injustiças contra quem trabalha. E

passu as ações dos Poderes, quer
seja do Legislativo, do Executivo
ou do Judiciário, mas conscientes
que ainda temos muito que conquistar. Nosso trabalho permanente perante os legisladores é o
de apontar falhas, fazer avançar e
anular os possíveis enganos.

brasileiro, como saúde, moradia,
emprego e lazer, entre outras
necessidades essenciais. Nossa
sensibilidade nos alerta que ainda
demorará décadas para que possamos desfrutar de alguma, por
pequena que seja. Justiça social
tem sido nossa meta nestes setenta
anos de trabalho incessante.

Continuaremos a semeadura – com
muita obstinação – para, pelo menos no médio prazo, colhermos os
resultados de toda uma vida dedicada à classe trabalhadora. Temos
certeza que novos tempos virão.

pelo então ministro de Estado dos
Negócios do Trabalho, Indústria e
Comércio, dr. Alexandre Marcondes Machado Filho. Era o início do
nosso Sindicato dos Empregados
Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo,
resultante da fusão com o Sindicato
dos Vendedores de Automóveis de
São Paulo (vide fac-símile).

sempre vamos mais além, sempre
com contribuições oportunas, sérias
e necessárias, para evitar algum
dano aos direitos do trabalhador que
dá seu suor em busca de melhores
condições econômicas e sociais
para si e, por conseqüência, para o
País. Este é nosso dever!

e não podemos esmorecer e nem
fazer ouvidos moucos. Todas as
experiências adquiridas têm sido
transmitidas aos nossos associados
em todo o estado de São Paulo,
consubstanciadas através de convenções coletivas e de acordos
que norteiam as suas atividades
profissionais.
Nós, do SindVend, desde muito an- Sabemos, também, que muitos
tes da restauração da democracia, governos têm deixado de lado
Em fevereiro próximo, comemora- nos anos 80, acompanhamos pari ações importantes para o cidadão

trabalharam incessantemente com
disposição e jamais esmoreceram
diante de obstáculos que surgiram
no meio do caminho. Se depender de
nosso esforço, creiam, ainda iremos
contribuir muito mais para o avanço
e aprimoramento do nosso País.

garganta à ansiosa exortação de
uma nova era”.

Já dizia o poeta e escritor paraibano José Américo de Almeida, que
Não queremos e não permitiremos
“pode-se esmagar um homem, mas
perder nenhum direito adquirido Os diretores e funcionários do não se esmaga um povo. Não se
com muita luta, ao longo dos anos, SindVend, ao longo deste período, sufocam ideais. Não se aperta na

Por tudo isso, a exemplo daqueles
pioneiros, vamos e queremos deixar para as gerações futuras desta
categoria um País mais justo para
mostrar que valeu – e muito! – a
Acreditamos ser este o nosso de- pena aquele 1º de setembro.
ver: lutar, lutar e lutar para o bem
desta Nação continental que, nem
Edson Ribeiro Pinto
sempre, colhe aquilo que planta.
Presidente

Este jornal é Órgão Oficial do Sindicato dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo
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Alexandre Marcondes Machado Filho

“

lexandre Marcondes Machado Filho nasceu em São
É inútil pensarmos que as soluções dos problemas
Paulo, no dia 31 de agosto
brasileiros
se confinam em meras declarações verbais
de 1892, filho de Alexandre Mardos que não querem ver o seu lado objetivo e prático.
condes Machado e Maria Albertina
Marcondes Machado.
São problemas de século para século. De maneira que é
Era bacharel em Ciências e Letras, preciso um certo tom de otimismo, de confiança no futuro
1909. Bacharel em Ciências Jurído Brasil e na capacidade de seus homens...
dicas e Sociais, 1914.
Casou-se com dona Maria Mercerepresentante do Partido Republi- exercido o mandato desde 1927
des Marcondes Machado.
cano Paulista, guindado à liderança até 1930, e chegou à vice-liderança
Foi presidente do Senado no da maioria na Câmara Municipal da bancada paulista, período em
período de 1951 a 1954, como durante o exercício de 1926. que proferiu notáveis discursos de
representante do Estado de São A destacada atuação que teve como caráter político e administrativo,
Paulo, tendo exercido o mandato vereador fez com que o Partido reunidos em volumes sob o título
de senador no período de 1946 a Republicano Paulista o convo- “Discursos”, editado à época.
1954. Foi reeleito para a presidên- casse desde logo para integrar a
chapa dos candidatos a deputados Em 1930, foi reeleito deputado
cia do Senado.
Ingressou na política em 1925, federais por São Paulo, tendo sido federal, onde fez parte da Comiseleito vereador na Capital, como eleito com expressiva votação e são de Justiça, na qual foi o relator

”

REPRODUÇÃO

HOMENAGEM PÓSTUMA

da reforma da Lei de Falências e
um dos revisores do Código Comercial. Foi eleito, durante vários
biênios, para o Conselho da Ordem
dos Advogados (OAB). Membro
e sócio fundador do Instituto dos
Advogados, cuja diretoria ocupou.
Representou o Brasil no Congresso
de Direito Internacional Privado,
em Montevidéu (1940). Como Ministro do Trabalho levou a efeito a
Consolidação das Leis do Trabalho
em 1941. Foi um dos fundadores
do PTB (1945), e líder de sua bancada, participando da Constituinte
de 1946 e sendo vice-presidente do
Senado Federal.

deputado federal, 1927 e 1930;
jornalista; vice-presidente do
Departamento Administrativo do
Estado de São Paulo, 1939; ministro do Trabalho, 1940; senador por
São Paulo, 1945; vice-presidente
do Senado Federal, 1951, 1952
e 1954; ministro da Justiça e do
Trabalho, 1955; diretor do São
Paulo Jornal.
Publicou numerosos trabalhos,
dentre eles os discursos parlaFoi advogado; promotor público mentares.
em São Paulo; vereador na Câ- Faleceu em São Paulo, no dia 16
mara Municipal paulistana, 1922; de outubro de 1974.

FEDERAÇÃO

Fenavenpro comemora 55 anos

F

undada em 17 de novembro
de 1952, nossa Federação
completa 55 anos de luta.
Ela chega à maturidade da consolidação institucional como entidade
corporativa que congrega, coordena e desenvolve as relações sindicais entre os sindicatos filiados,
sempre em defesa dos trabalhadores por eles representados.

Por ocasião do aniversário, com
toda a diretoria presente, os representantes dos filiados foram
carinhosamente recebidos.
Em seu discurso, o presidente
Edson Ribeiro Pinto enalteceu o
trabalho da entidade, pois “este
feito é motivo de orgulho para a
diretoria atual, visto que não temos
medido esforços para ampliarmos a
representação nacional, ao mesmo
tempo em que procuramos manter
nossa união, de modo a bem representar as categorias diferenciadas
congregadas na mater. É a efetivação, que procuramos dinamizar, do
velho dito popular de que a união
faz a força. Desse lapso de tempo,
portanto, vão aqui nossas homenagens aos líderes sindicais pioneiros
que sonharam e materializaram
sua fundação e a mantiveram viva,

superando sérias dificuldades de Brasil, mas, também, as lutas em
quem inicia um grande projeto de defesa dos direitos dos trabalhadores
defesa dos trabalhadores.
de nossas categorias diferenciadas.
De nossa parte, nos anos que nos
tem cabido dar seqüência a essa
obra magnífica, temos feito de tudo
por merecer a confiança depositada
pelos sindicatos filiados, e, neste
anos, ampliamos significativamente a organização da representação
de nossa Mater, inclusive com
apoios expressivos dos sindicatos
iniciantes.
O resultado constatado tem demonstrado que o caminho perfilhado nos parece correto.
Quero lembrar, aqui, não só a ampliação de nossa base organizativa,
com apoio em todos os Estados do

A Fenavenpro, enfim, continua
vigilante junto às autoridades
constituídas: Judiciário, Executivo e, principalmente, frente
ao Legislativo. A cada tentativa
de ameaça aos direitos dos trabalhadores, membros de nossas
categorias, lá está ela, com seus
diretores e enviados especiais
para esclarecer aos congressistas,
discutir as matérias apresentadas,
formulando propostas alternativas
quando possível e até mesmo para
barrar as iniciativas absurdas que
sempre brotam, sorrateiras, entre
os congressistas desavisados.
..........

Quero, portanto, no encerramento
destas singelas palavras, levantar
um urra, Fenavenpro! Vida
longa à nossa Mater!
Lutar sempre,
Vencer talvez,
Desistir jamais!”

Breve história do sindicalismo
O sindicalismo tem origem nas
corporações de ofício na Europa
medieval. No século XVIII, durante a revolução industrial na
Inglaterra, os trabalhadores, oriundos das indústrias têxteis, doentes
e desempregados juntavam-se nas
sociedades de socorro mútuos.
Esta revolução teve um papel
crucial no advento do capitalismo,
pois, devido à constante concorrência que os fabricantes capitalistas
faziam entre si, as máquinas foram
ganhando cada vez mais lugar nas
fábricas, tomando assim, o lugar de
muitos operários. Estes tornaramse o que é chamado “excedente de
mão-de-obra”; logo o capitalista
tornou-se dono da situação e tinha
o poder de pagar o salário que
quisesse ao operário.
É neste momento que surgem duas
novas classes sociais, o capitalista

e o proletário, onde o capitalista
é o proprietário dos meios de
produção: (fábricas, máquinas,
matéria-prima). Por outro lado,
o proletário, que era proprietário
apenas de sua força de trabalho,
passou a ser propriedade do capitalista, que pagava salários cada vez
mais baixos para obter mais lucros,
forçando o proletário a trabalhar
em uma jornada de trabalho que
chegava até 16 horas.
É através desta situação que o proletariado percebe a necessidade de
se associarem e, juntos, tentarem
negociar as suas condições de
trabalho. Com isso surgem os sindicatos, associações criadas pelos
operários, buscando lhes equiparar
de alguma maneira aos capitalistas
no momento de negociação de
salários e condições de trabalho, e

impedir que o operário seja obrigado a aceitar a primeira proposta
feita pelo empregador, ou seja, a
que ele é mais prejudicado.
Durante a revolução francesa, surgiram idéias liberais, que estimulavam a aprovação de leis proibitivas
à atividade sindical, a exemplo da
Lei Chapelier que, em nome da
liberdade dos Direitos do Homem,
considerou ilegais as associações
de trabalhadores e patrões. As
organizações sindicais, contudo,
reergueram-se clandestinamente
no século XIX. No Reino Unido,
em 1871, e na França, em 1884,
foi reconhecida a legalidade dos
sindicatos e associações. Com a
Segunda Guerra Mundial, as idéias
comunistas e socialistas predominaram nos movimentos sindicais
espanhóis e italianos.
Nos Estados Unidos, o sindicalismo

nasceu por volta de 1827 e, em
1886, foi constituída a Federação
Americana do Trabalho (AFL),
contrária à reforma ou mudança da
sociedade. Defendia o sindicalismo
de resultados e não se vinculava a
correntes doutrinárias e políticas.

Sindicalismo no Brasil

No Brasil, com a abolição da
escravatura e a proclamação da
República, a economia se diversificou, e as atividades manufatureiras
surgiram nos centros urbanos e no
litoral brasileiro, atraindo levas
de imigrantes vindos da Europa.
Os trabalhadores que então migravam tinham uma experiência
de trabalho assalariado e de um
leque de direitos trabalhistas conquistados no mundo desenvolvido.
Chegando ao Brasil se deparavam
com uma sociedade atrasada no

quesito direitos e com práticas
escravocratas. Rapidamente esses
homens começaram a se organizar, formando o que viriam a
ser os sindicatos.O movimento
sindical efetivou-se basicamente
no século XX, em decorrência do
processo de industrialização, e esteve ligado a correntes ideológicas
como o positivismo, o marxismo,
o socialismo, o anarquismo, o
anarco-sindicalismo, o trabalhismo
vanguardista, e o populismo.
O movimento sindical mais forte
no Brasil ocorreu em São Paulo,
onde os imigrantes integravam a
massa de trabalhadores das fábricas e indústrias. Os sindicalistas
ativos eram os anarquistas italianos que, surpreendendo os governantes, desencadearam uma onda
de rebeliões, que foi contida por
uma violenta repressão policial.
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VOCÊ E A PREVIDÊNCIA

Previdência X miseráveis
Marilena dos Santos Seabra

Segundo o Ipea - Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada,
o número de miseráveis no País
foi reduzido em 44% pela Previdência Social, com o pagamento
de benefícios previdenciários e
assistenciais de um salário mínimo
a 17,2 milhões de brasileiros.
Na fronteira do mínimo, o INSS
contabiliza 8,8 milhões urbanos e
7,4 milhões de rurais; 13,3 milhões
de benefícios previdenciários e 3
milhões de assistenciais.
Pode ser motivo de alegria para o
assistencialismo, mas para mim é

motivo de pesar ao verificar que
a Previdência Social foi reduzida
a ser protetora de milhões de miseráveis. Ela não foi criada para
isso. Seus venerandos ícones,
Eloy Chaves e Getúlio Vargas, se
retorcem, indignados, nos seus
túmulos. Desgraçadamente, com o
passar do tempo, nas últimas duas
décadas, os benefícios previdenciários foram reduzidos e achatados,
beirando a fronteira da miséria e
do abandono.
Para o IBGE existiriam 21,7
milhões de miseráveis, mas o

Ipea sustenta que chegariam a
38,9 milhões se não houvesse os
benefícios previdenciários e assistenciais.
O estudo do Ipea não contempla o
contingente beneficiado pelo bolsa
família, outro grupo assistencial
relevante.
São do Ipea propostas para redução dos valores dos benefícios
previdenciários e assistenciais.
Estes da zona da miséria, para
que os miseráveis assistenciais, da
Loas (Lei Orgânica da Assistência
Social), do Benefício de Prestação
Continuada, sejam mais miseráveis e recebam 70% a 80% do
salário mínimo. É verdade que não
contribuíram para a Previdência,
por alguma razão, mas trabalharam
enquanto integraram a População
Economicamente Ativa. Certamente o Ipea tem estudos para
reduzir os valores dos benefícios
previdenciários, além do famigerado Fator Previdenciário e da
política diferenciada de reajuste
anual, que faz com que os que
ganham acima do mínimo tenham
reajustes menores e desçam para a
faixa do mínimo.
O dado positivo disso tudo é a
confirmação histórica de que in-

discutivelmente a Previdência é
a maior redistribuidora de rendas
no Brasil, com pagamentos, em
2006, de R$ 64,5 bilhões, e fortes
impactos em todos os municípios
brasileiros.
O benefício previdenciário é um
seguro com contribuição e benefício definidos. O benefício deveria
corresponder à expectativa do
segurado. Infelizmente, as artimanhas dos fiscalistas e dos inimigos
do Estado Social mascaram a Previdência e a fraudaram. O segurado
contribui com x, se aposenta com
y e, rapidamente, seu benefício vai
a w e a z, sem qualquer correlação
com x.
Sei que o mundo gira, tudo se
transforma na face da terra, mas
nada deveria se orientar para o mal
e a miséria das pessoas.
Se as vacinas, a água encanada, o
tratamento de esgotos, a educação
e o emprego resultam na melhoria
da qualidade de vida, por que a
Previdência não segue o mesmo
ritmo?
Todas as nações fizeram ajustes
nos seus sistemas previdenciários
para que se permita ao segurado
sua dignidade. Nenhum sistema
tem como meta a miserabilidade

Fórum, previdência e consensos
Em função das deliberações envolvendo a prorrogação da CPMF
e os escândalos do presidente do
Senado, saiu um pouco da pauta a
reforma previdenciária anunciada
no início do ano pelo governo.

da previdência é um objetivo a
alcançar e declara a necessidade
de fortalecimento das políticas de
formalização e inclusão previdenciária, de modo a garantir o acesso
aos benefícios previdenciários a
todos os cidadãos, recomendando
As discussões no âmbito do Fórum nesse sentido:
Nacional da Previdência Social
ainda não redundaram em apre- • Promover a formalização do
sentação de propostas legislativas trabalho e a universalização da
formais, mas um resumo do traba- cobertura previdenciária a partir de
lho pode ser consultado na página um diálogo social quadripartite;
eletrônica do Ministério – www. • As políticas públicas, em especial
mpas.gov.br.
as relativas à concessão de empréstimos, subsídios e incentivos
Lá encontramos o rol dos cha- fiscais, devem estimular a geração
mados consensos obtidos nos de empregos formais;
debates, relacionados a mercado • Deve haver mudança na lei do
de trabalho, à situação dos benefí- estágio, resgatando e reforçando
cios por incapacidade, à transição seu caráter pedagógico, evitando
demográfica, à gestão do sistema abusos, simulação e sonegação de
previdenciário e até à previdência contribuições;
rural.
• Deve-se fortalecer a fiscalização
contra a informalidade;
Cabem ser destacados, entre ou- • Deve-se rever a legislação para
tros, alguns temas sobre os quais acelerar os mecanismos de cobranhouve consonância por parte do ça de dívidas;
colegiado: a) O Fórum reconhece • Devem-se efetuar mudanças na
que a universalização de cobertura legislação do seguro-desemprego

e da Previdência Social, de sorte a
viabilizar formas de contribuição
e preservar a condição de segurado em função da fruição daquele
benefício;
• Devem-se criar novos mecanismos de incentivo a uma maior inclusão previdenciária, com regras
contributivas compatíveis com a
inserção no mercado de trabalho
(mercado informal, intermitência
contratual, sazonalidade).
No que tange à gestão e ao financiamento do sistema:
• Deve ser buscada a desoneração
da folha de salários sem aumento
da carga tributária e conjugada
com ações voltadas para a ampliação da formalização e da base
de contribuintes, mantendo-se o
equilíbrio financeiro;
• Deve-se buscar o fortalecimento
da gestão quadripartite, por meio
da participação social nos órgãos
deliberativos colegiados da Previdência;
• Deve-se recriar o Conselho Nacional da Seguridade Social junto
à Presidência da República, com a

do ser humano.
Os desacertos aqui cometidos
foram muitos, especialmente na
concessão de benefícios sem
a necessária contrapartida da
contribuição. Os 7,5 milhões de
“aposentados e pensionistas” rurais não poderiam ser segurados
da Previdência, pois contribuíram
muito pouco, pouquíssimo, para
isso. Deveriam ser incorporados
a outro Programa Assistencial,
financiado com recursos fiscais.
A Previdência paga, em dia, 25
milhões de beneficiários há 84
anos, dispõe de 1.300 unidades de
atendimento, em todo território
nacional.
Criou-se um Fórum Nacional de
Previdência para estudar, debater
e apresentar soluções para a nova
reforma da Previdência. Infelizmente, não estão conseguindo
resolver os problemas que o INSS
não resolvia. O mercado e os especuladores, ao que se saiba, só se
voltam para seus interesses.
Marilena dos Santos Seabra
atende em nossa sede
as terças e quartas-feiras,
mediante marcação
de horário: 3116-3750.

Vilson Romero

finalidade de articular as políticas
sociais nas áreas envolvidas;
• Deve-se adotar um modelo de
gestão que privilegie a modernização e profissionalização da
administração previdenciária;
• Deve-se adotar nova forma de
contabilização do resultado da Previdência, que dê maior transparência às suas fontes de financiamento
e suas despesas.

Mesmo realçando que futuras
alterações não prejudicarão os
atuais trabalhadores, autoridades
admitem enviar ao Congresso
Nacional um projeto de Emenda Constitucional contendo,
inclusive, propostas que foram
rejeitadas no âmbito do Fórum,
de modo a “ampliar o debate
com os parlamentares e a sociedade”.

Por outro lado, ao final de mais de
uma dezena de reuniões entre trabalhadores, governo, aposentados
e empresário, o Fórum também
concluiu não haver consenso
sobre:

Entidades sindicais já manifestaram sua rejeição à pretensão,
mas somente nos próximos meses
teremos condições de avaliar o que
sinalizam as mudanças no seguro
social brasileiro.

• as formas de financiar o Regime
Geral de Previdência Social;
• as regras de idade mínima e de
tempo de contribuição para acesso
a benefícios;
• a coordenação de regras dos
benefícios por incapacidade com
as dos demais benefícios e com o
salário do trabalhador ativo;
• a reavaliação das regras dos benefícios de pensão por morte.

Vilson Romero é jornalista,
servidor público, diretor da
Associação Riograndense
de Imprensa (Ari) e conselheiro da
Associação Gaúcha dos Auditores
Fiscais (Agafisp),
e-mail: vilsonromero@yahoo.com.br.
(Texto publicado originalmente
no Jornal do Diap de 20/nov/2007)
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Presidencialismo de malabarismo

O

presidencialismo de coalizão, independentemente
da orientação políticoideológica do Governo, exige do
presidente da República equilíbrio
de malabarista.
Nesse sistema, quando o Governo
supera uma disputa interna, imaginando ter pacificado sua base
política e administrativa, logo
surge outra com potencial desorganizador igual ou superior.
De fato, nada imobiliza mais um Governo do que as disputas internas e as
crises em sua base de sua sustentação política. Se a disputa se dá entre
pessoas com poder e força política,
entre membros da administração ou
entre ocupantes de postos-chaves no
Parlamento, por exemplo, a situação
se complica ainda mais.
As disputas e crises no Governo do
presidente Lula foram constantes
ao longo desses cinco anos. No

Congresso, os primeiros dois anos
do primeiro mandato foram de certa
tranqüilidade, mas de muita disputa
no Poder Executivo, onde se instalou e se consolidou dois pólos de
poder preocupantes que tutelavam
o Governo. De um lado estava o
ministro Chefe da Casa Civil, José
Dirceu, e, de outro, o ministro da
Fazenda, Antônio Palocci, em duelo
permanente para hegemonizar a
orientação de Governo.
O presidente, nesse período, ficou
na incômoda situação de arbitrar
os conflitos entre esses dois pólos
de poder, ora em favor de um, ora
em favor de outro, o que lhe trouxe
desgaste emocional, pressão e,
principalmente, a perda de tempo,
que é o bem mais precioso de um
presidente da República, especialmente num sistema em que o titular
do Poder Executivo acumula as
relevantes funções de Chefe de
Governo, Chefe de Estado e Líder
da Nação.

Os três últimos anos, incluindo os
dois finais do primeiro mandato
e o primeiro do segundo, foram
afetados por crises políticas, que
se iniciaram com a denúncia envolvendo Waldomiro Diniz, passaram
pela derrota na presidência da Câmara e pelo calvário do mensalão,
até a crise no Senado que culminou
com a renúncia de Renan Calheiros
e a derrota da CPMF.
De todos esses problemas, o que
mais imobilizou a administração
foi a disputa entre os dois superministros no interior do Governo.
Tanto que, após o fim dela, o
presidente da República assumiu
as rédeas do poder e passou da
condição de coordenado para a de
coordenador de seu Governo, num
salto de qualidade que assegurou
a reeleição e a manutenção de
elevados índices de popularidade.

sidente Lula precisou trocar seus
apoiadores e articuladores políticos,
numa operação que desagradou
muitos aliados, especialmente aqueles históricos, com compromisso
programático com um Governo de
esquerda. Mas esse foi o preço para
estancar a luta por posições políticas
no interior do Governo.
Passada aquela fase dos superministros, o Governo, em geral,
e o presidente da República, em
particular, puderam dedicar tempo
e energia aos projetos prioritários,
como o Bolsa Família e o programa de aceleração do crescimento,
as duas principais prioridades das
gestões Lula.

Desde o terceiro ano do primeiro
mandato que não há outra fonte de
poder no Governo que não seja o
próprio Chefe do Poder Executivo.
Foi uma nova fase que pode ser
No posto de comandante e única classificada, para efeito de análise,
fonte de poder do Governo, o pre- como a substituição do petismo

Antônio Augusto de Queiroz

pelo lulismo. O presidente, na
condição de coordenador do Governo, revelou-se extremamente
hábil, podendo reivindicar para si
o mérito das principais realizações
do Poder Executivo.
Esse padrão de mando e comando
melhorou a qualidade da administração e deu estabilidade ao Governo,
apesar das crises, como a do mensalão e a que dominou o Senado em
2007, e das derrotas, como a eleição
de Severino Cavalcanti para a presidência da Câmara e a recente rejeição da CPMF. Lula, além de líder de
massa, revelou-se um administrador
prudente e realizador.
Antônio Augusto de Queiroz
é jornalista, analista político
e Diretor de Documentação do
Diap – Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar.
(Publicado originalmente
no Jornal do Diap de 19/dez/2007)

CPMF: algumas das razões da derrota do Governo

A

ntes de tratar de alguns dos
“porquês” da derrota do
Governo no Senado na votação da CPMF é preciso dizer que
a sociedade também perdeu com o
fim do imposto do cheque. De um
lado, o Governo deixará de recolher
R$ 40 bilhões por ano com o fim
da Contribuição Provisória sobre
a Movimentação Financeira. De
outro, a sociedade perdeu porque
não terá mais o eficiente dispositivo
para combater a sonegação fiscal.
E quem sonega no Brasil, em larga
medida, são os ricos, os empresários, sobretudo os grandes! Por isso,
a Fiesp estava tão ávida para que a
CPMF acabasse. Isto pouca gente
disse ou diz.
“A cobrança da CPMF acabou.
Esses efeitos serão imediatamente
sentidos por aqueles que fazem
milionárias movimentações financeiras. É preciso evitar agora que,
para a imensa maioria da sociedade, o fim da CPMF signifique
tão somente a precarização dos
serviços públicos, a postergação
dos investimentos de infra-estrutura indispensáveis para que o País
continue crescendo”, fustiga Flávio Tonelli, assessor da Liderança
do PCdoB na Câmara, em análise
das conseqüências orçamentárias
com o fim da CPMF.
E acrescenta: “Vale lembrar que
muito se falou no efeito em cascata da CPMF sobre os diversos

Marcos Verlaine
preços, mas é bem provável que
quase nenhum preço caia com o
fim da contribuição, o povo deve
continuar pagando esses encargos
agora direcionados, não para a
saúde, ou para o fundo da pobreza
ou ainda para a Previdência, mas
para engrossar o lucro dos grandes
conglomerados”.

para a derrota do Governo e nenhuma delas são isoladas ou aconteceram por acaso. Então vejamos:
a demora em aprovar a proposta
na Câmara, a crise de Renan Calheiros, a unidade da oposição, o
excesso de medidas provisórias, a
guerra da informação e a irresponsabilidade da oposição, que deve
ser também debitada na conta do
A Cofins (Contribuição para o Governo.
Financiamento da Seguridade
Social) arrecada mais de R$ 100 O Governo encaminhou a proposta
bilhões ao ano, mas não se viu ou para exame da Câmara em 23 de
se vê nenhum empresário fazer abril e só conseguiu aprová-la em
movimentos contra este tributo. outubro, ou seja, a base aliada
Talvez porque a Cofins seja mais levou quase seis meses para aprofácil para sonegar.
var a proposta na Câmara, quando
poderia fazê-lo em no máximo
Passada a ressaca já é possível quatro meses.
examinar com frieza algumas das
razões que levaram o Governo a A crise que dragou o ex-presidenperder por apenas quatro votos. A te do Senado, Renan Calheiros
primeira e principal delas foi po- (PMDB/AL), também contribuiu
lítica, que é produto da arrogância sobremodo para a derrota. Quando
do Governo.
a proposta chegou ao Senado, em
10 de outubro, a situação de Renan
A arrogância do Governo compro- já estava completamente deteriometeu a aprovação da matéria. Se rada. Caberia ao Governo definir
a CPMF era a principal proposta uma estratégia em que a crise não
do Planalto este ano, o tratamento comprometesse a tramitação da
dado à PEC no Congresso deveria matéria. Isto é, caberia ao Planalto,
ter sido mais adequado, sobretudo diante dos fatos, definir uma agenno Senado, Casa onde o Executivo da que privilegiasse a aprovação
tem grande dificuldade de articular da proposta, mas a agenda, até
seus interesses e demandas. Isto, o último minuto, foi controlada
desde o primeiro mandato. Vamos por Renan. E, claro, a oposição
para os demais porquês.
fez a sua parte. Radicalizou-a,
aprofundou-a e depois surfou na
Houve ainda várias outras razões sua crista.

Outro aspecto relevante foi a
unidade da oposição. Tucanos e
Democratas fecharam questão e
atuaram unitariamente, inclusive
galvanizaram os votos de alguns
“aliados” — exatamente os votos
que precisavam para derrotar o
Governo. Como o Planalto não negociava em bases programáticas,
a pressão da oposição também foi
na base do fisiologismo. Aqueles
“aliados” que não votassem com
ela poderiam ter o mandato questionado no TSE. A prova mais
efetiva de que essa pressão valeu é
que esses “aliados” votaram contra
o Governo e com a oposição.
O excesso de medidas provisórias
fez com que ambas as Casas do
Congresso demorassem a ultimar
a proposta. Ao longo deste ano, a
Câmara realizou 191 sessões deliberativas, sendo 80 ordinárias e
111 extraordinárias. Dentre essas,
apenas 65 sessões não estavam
bloqueadas por medidas provisórias. Dessa forma, na maior parte
do tempo das atividades de plenário, os deputados se ocuparam em
votar MPs para destravar a pauta
da Casa.
O Governo também perdeu na
guerra da informação, pois não
conseguiu fazer uma adequada
interlocução com a parcela da sociedade que mais contribuiu com o
tributo — os setores médios — pois
a crise na saúde se agudizou neste

ano e essa parcela não mais quer
pagar uma conta que deveria ser integralmente assumida pelo Estado.
A solidariedade está em baixa.
Obscuro, o Governo não conseguiu
mostrar à sociedade que os recursos arrecadados com a CPMF serviram também para proporcionar
aumento real do salário mínimo. O
imposto do cheque contribuía para
combater a elisão fiscal. Muitas
das operações da Polícia Federal
tiveram como ponto de partida
dados repassados pela Receita
Federal a partir do mapeamento
das informações da CPMF, com a
quebra de sigilo bancário.
Assim, ao encerrar o ano, o Governo deve fazer uma reflexão para
errar menos em 2008, pois 2007
poderia ter tido um desfecho bem
diferente e bem melhor. É claro
que os erros cometidos pelo Governo, aqui apontados, não devem
eximir ou diminuir a irresponsabilidade da oposição, como revela a
análise do assessor da Liderança
do PCdoB, Flávio Tonelli Vaz, em
"Fim da CPMF: cortes afetarão
investimentos e programas".
Marcos Verlaine
é jornalista e assessor
parlamentar do
Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar (Diap)
(Transcrito do Jornal do Diap de 19/dez/2007)
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PESQUISA MENSAL
DA CLASSIFICAÇÃO DE ANÚNCIOS*

nº- 81
PESQUISA DE SALÁRIOS E CONDIÇÕES POR AMOSTRAGEM PROFISSIONAL DE VENDAS
Extraídos do setor de homologações do SIVENVI
Ref: Outubro/2007

OUTUBRO/2007
Total de anúncios :

%
0,00
79,45
15,68
0,00
0,00
65,96
3,41
9,34
0,00

NOVEMBRO/2007

R$ 1.764,00

MÁXIMA

R$ 6.639,00

TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
4
SOMENTE FIXOS
1
SOMENTE COMISSÕES
0

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

R$ 1.800,00

MÁXIMA

R$ 2.400,00

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
5
COMÉRCIO
1
SERVIÇO
0

Total de Homologações: 128/ Total de Amostragens: 4

AGENDA DE EVENTOS
JANEIRO/FEVEREIRO 2008
SETE DICAS PARA
FACILITAR A SUA VENDA

Objetivos: Desenvolver nos participantes comportamentos que os capacitem a desempenhar
com segurança e motivação as atividades de
vendas.
Data: 22/jan
Horário: 19h
Dia da semana: terça-feira
Vagas: Limitadas

DESENVOLVENDO NEGOCIAÇÕES BEM-SUCEDIDAS

Total de anúncios :

O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 04,11,18 e 27 de novembro 2007.

MÍNIMA

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
8
COMÉRCIO
7
SERVIÇO
1

Ref: Novembro/2007

0,00
0,00
58,57
41,43
6,26
0,00
0,00
0,00
0,00
45,57
54,43

MÉDIA SALARIAL

Total de Homologações: 141/ Total de Amostragens: 17

14,30
2,19
2,60
4,55
8,45
13,40

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

659		
368		
1027
ESTADÃO %
FOLHA
%
TOTAL
POSSUIR VEÍCULO
265
40,21
149
40,49		
IDADE						
18 a 25
307
46,59
129
35,05
436
25 a 35
83
12,59
51
13,86
134
35 a 40
0,00
0,00
Acima de 40
0,00
0,00
ESCOLARIDADE						
2º Grau
405
61,46
135
36,68
540
Técnico
25
3,79
11
2,99
36
Superior
28
4,25
0,00
28
Pós - Graduação
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE						
Norte
29
4,40
23
6,25
52
Sul
58
8,80
36
9,78
94
Leste
29
4,40
18
4,89
47
Oeste
18
2,73
12
3,26
30
Interior
24
3,64
17
4,62
41
Grande São Paulo
72
0,00
21
5,71
93
TEMPO DE EXPERIÊNCIA						
Até 3 anos
0,00
0,00
acima de 5 anos
0,00
0,00
Experiência comprovada
471
71,47
192
52,17
663
CONHEC. INFORMÁTICA 240
36,42
153
41,58
393
IDIOMAS						
INGLÊS
9
1,37
2
0,54
11
ESPANHOL
3
0,46
0,00
3
ALEMÃO
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
67
10,17
38
10,33
REGISTRO
298
45,22
172
46,74
470
AUTÔNOMO
361
54,78
196
53,26
557

TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
12
SOMENTE FIXOS
5
SOMENTE COMISSÕES
0

PALESTRA
GRATUITA

753		
478		
1231
ESTADÃO %
FOLHA
%
TOTAL
POSSUIR VEÍCULO
402
53,39
210
43,93		
IDADE						
18 a 25
606
80,48
372
77,82
978
25 a 35
108
14,34
85
17,78
193
35 a 40
0,00
0,00
Acima de 40
0,00
0,00
ESCOLARIDADE						
2º Grau
549
72,91
263
55,02
812
Técnico
17
2,26
25
5,23
42
Superior
115
15,27
0,00
115
Pós - Graduação
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE						
Norte
78
10,36
98
20,50
176
Sul
27
3,59
0,00
27
Leste
32
4,25
0,00
32
Oeste
0,00
56
11,72
56
Interior
104
13,81
0,00
104
Grande São Paulo
82
10,89
83
17,36
165
TEMPO DE EXPERIÊNCIA						
Até 3 anos
0,00
0,00
acima de 5 anos
0,00
0,00
Experiência comprovada
523
69,46
198
41,42
721
CONHEC. INFORMÁTICA 287
38,11
223
46,65
510
IDIOMAS						
INGLÊS
45
5,98
32
6,69
77
ESPANHOL
0,00
0,00
ALEMÃO
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
208
27,62
153
32,01
REGISTRO
351
46,61
210
43,93
561
AUTÔNOMO
402
53,39
268
56,07
670

%
0,00
42,45
13,05
0,00
0,00
52,58
3,51
2,73
0,00
5,06
9,15
4,58
2,92
3,99
9,06
0,00
0,00
64,56
38,27
1,07
0,29
0,00
0,00
0,00
45,76
54,24

Objetivos: Adquirir uma visão conceitual sobre negociações, desenvolver as metodologias e técnicas ampliando
o raciocínio estratégico e aumentar o poder de gerar
negociações eficazes.
Programa:
• Autodiagnóstico da capacidade atual de negociar;
• Metodologia para negociações bem-sucedidas;
• O que as partes querem – expectativas e problemas;
• Planejamento e script da negociação;
• Concentração nos interesses, não nas posições;
• Eficácia da comunicação durante as reuniões;
• Técnicas de concessões e barganha de poder;
• Motivações pessoais podem ajudar ou atrapalhar;
• Percepção, técnicas das perguntas – paráfrase;
• Trabalhar objeções e superar impasses;
• O que fazer e o que evitar fazer numa negociação;
• Lidando com pessoas e situações difíceis.
Início: 28/jan
Término: 31/jan
Horários: 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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PALESTRA
GRATUITA

CRIATIVIDADE,
DESENVOLVIMENTO E
TRANSFORMAÇÃO

Objetivos: Promover a criatividade dos participantes na vida
pessoal e profissional, identificar e desenvolver a flexibilidade e a receptividade a mudanças do participante.
Data: 12/fev
Horário: 19h
Dia da semana: terça-feira
Vagas: Limitadas

VENDA POR TELEFONE: O SUCESSO
POR UM FIO
Objetivos: O participante aprende conceitos de telemarketing e suas
diversas estratégias de venda.
Programa:
• Introdução ao mercado: marketing, marketing direto e telemarketing;
• Principais aplicações e vantagens do telemarketing;
• Exemplos de sucesso (“cases”) em telemarketing;
• Visão de sistema: planejamento - execução e controle;
• Estilos de operação: receptivo e ativo;
• O que aprender sobre produtos ou serviços;
• Como planejar ações de telemarketing;
Início: 18/fev
• Como vender benefícios;
• Como descobrir as vantagens competitivas de produtos ou serviços; Término: 21/fev
Horários: 19h/22h
• A importância da argumentação planejada;
• O que é e como desenvolver um roteiro para atendimento receptivo; Dias da semana: segunda a
quinta
• O que é e como desenvolver um script para abordagens ativas;
Carga horária: 12 horas
• Fechamento por alternativas e perguntas participativas;
Investimento: R$ 100,00
• Combate às objeções;
• A voz como instrumento de trabalho;
Incluso: Material Didático, Cer• Comunicação: pessoal e por telefone;
tificado e Coffee-Break.
• Voz, fala, linguagem e audição;
(Associados: 40% de desconto)
• Disfonia - saúde vocal - saúde auditiva.

nº- 81
HABILIDADES E TÉCNICAS DE
NEGOCIAÇÃO PARA A ÁREA
COMERCIAL
Objetivos: Estimular o desenvolvimento
do comportamento assertivo do vendedor visando o aprimoramento das suas
habilidades de negociação. Otimizar os
resultados em vendas a partir de um modelo de venda mais maduro e elaborado,
alicerçado em estratégias e táticas de
negociação.
Programa:
• O perfil do negociador;
• A negociação no contexto sociocultural;
• Os elementos chave da negociação: Informação, Tempo e Poder;
• Estratégias e táticas de negociação;
• ZAP: Zona de Acordo Possível;
• Planejamento da negociação;
• A negociação passo a passo;
• Como lidar com objeções;
• Como lidar com concessões;
• Motivos ocultos de caráter psicológico;
• Como usar as concessões como ferramenta de negociação.
Início: 3/mar
Término: 6/mar
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)

AVANÇADO DE VENDAS

FECHANDO A VENDA: POR QUE É TÃO FÁCIL
PARA ALGUNS E TÃO DIFÍCIL PARA MIM?
Objetivos: Motivar e desenvolver nos participantes um grupo de
comportamentos que os capacitem a desempenhar com segurança e
motivação as atividades diárias de vendas.
Programa:
• Os novos tempos para o profissional de vendas;
• Concorrência crescente: quantidade x qualidade, novos sistemas de
vendas, vendedor ou solucionador de problemas? O que eu, cliente,
espero de um profissional de vendas?
• Planejamento, a grande diferença;
• Profissional de vendas: pintor, arquiteto, psicólogo ou artista?
• O que leva ao fechamento da venda: atendimento e contato, análise
dos desejos e necessidades do cliente, utilização adequada dessas
informações;
• Tipos de fechamento mais utilizados: direto, ou/ou, passo a passo,
resumido, com incentivo, pós-venda – o início de uma nova venda.

Objetivos: Aumentar sua
produtividade, otimizando
o uso do seu tempo.
Programa:
• Diagnóstico inicial. Questionário: Você é um bom negociador;
• Conceitos iniciais de negociação;
• Características de um bom negociador;
• Empatia e persistência: Comunicação e rapport;
• Negociando Valor X Preço;
• O processo de compra;
• As fases da preparação e da apresentação;
• Planejamento e administração do tempo;
• Fatores essenciais durante a negociação;
• As fases da proposta e da barganha;
• A fase do fechamento ou acordo final.

Início: 25/fev
Término: 28/fev
Horário: 19h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

Início: 10/mar
Término: 13/mar
Horário: 19/22h
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)

Incluso: Material Didático, Certificado e Coffee-Break.
(Associados: 40% de desconto)
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O que será do trabalhador do futuro?
João Luís Almeida Machado
“Olhando pelo lado positivo, empregadores estão contratando funcionários com níveis cada vez mais elevados de educação e os empregos estão
demandando ainda mais sofisticação
e aperfeiçoamento. De acordo com o
Bureau of Labor Statistics (Escritório de Estatísticas sobre o Trabalho),
34% dos trabalhadores adultos nos
Estados Unidos possuem algum curso de pós-graduação, crescimento de
mais de 29% em relação há 10 anos.
Indo além, os modernos locais de
trabalho não mais se parecem com
a linha de produção das fábricas e
sim se assemelham a estúdios de
design, onde os valores principais
e básicos são a colaboração e a
inovação e não o trabalho repetitivo
e alienado. Pessoas talentosas são
muito requisitadas no mercado...”
(Which way to the Future, artigo
de Michael Mandel para a Revista
“Business Week”, 20-27 de agosto
de 2007).

Há países muito ricos e outros
pobres, há alguns em desenvolvimento acelerado e tantos outros que
estão afogados em problemas ainda
básicos, relativos à sobrevivência
(como a produção de alimentos,
analfabetismo, poluição ambiental
etc.). E esses pares desiguais, que
dançam ao som de ritmos completamente distintos, pisam continuamente uns nos pés dos outros.

Em inglês, porém, o termo “industry” é ambíguo, vai além da
manufatura e usualmente designa
setor. Os setores intensivos em
criatividade seriam, portanto, a
publicidade, a arquitetura e as
artes, assim como o design, a
moda, o audiovisual (cinema, TV,
rádio, fotografia), a produção de
software, jogos de computador,
conteúdo digital, música, espetáculos e outros conteúdos (Indústrias Criativas, texto de Gilson
Schwartz, para a revista Época
Negócios, Edição nº 7 - Setembro
de 2007).

Educação, pesquisa, aprofundamento, conhecimento das novas
tecnologias e domínio de línguas
estrangeiras são fatores essenciais
para atingir o sucesso profissional.
E o topo depende essencialmente da
relação inteligente que temos que fazer entre todos esses fatores de nossa
formação, em nossa vida pessoal e
profissional. Criatividade vale ouro e
para conseguir chegar lá o caminho é
longo, duro e tortuoso, ou seja, cheio Vale mencionar que criatividade é
de pedras e espinhos.
uma característica que depende do
estudo, leitura, pesquisa e esforço
O que quero dizer com isso? Em individual para que qualquer pestermos individuais significa muito soa possa aprofundar seus conheestudo pelo resto de nossas vidas. cimentos, criar sinapses entre os
No que se refere ao coletivo, pen- conhecimentos que desenvolve,
sando-se em país, significa que ou amadurecer os saberes e tornar-se
melhoramos realmente a qualidade cada vez mais e mais criativo.
da educação no país ou então estamos fadados ao “apagão” da mão- Outro passo essencial é integrar
de-obra prevista por executivos, de vez as novas tecnologias ao
estudiosos, especialistas.
cotidiano, sempre acompanhando
os avanços que surgirem. Blogs,
E como fazer isso? Que tal começar sites de relacionamento, fotologs,
estimulando as indústrias criativas, videoblogs e podcasts são instrucomo propõe o professor e eco- mentos que, por meio da Internet,
nomista Gilson Schwartz? “São são compartilhados e criados de
criativas as indústrias que têm sua forma colaborativa. Além disso,
origem na criatividade, competência câmera digital, celular e cinema
e talento individuais e que têm um itinerante também são ferramenpotencial de geração de riquezas e tas cada vez mais acessíveis às
empregos pela criação e exploração pessoas. Segundo especialistas, as
de propriedade intelectual” definiu, tecnologias digitais atuais acenam
em 2001, o Departamento de Cultu- como possibilidade para a demora, Mídia e Esporte da Inglaterra.
cratização cultural.

Torna-se imperativo, no entanto,
que as pessoas entendam isso
como parte do mundo em que
vivemos, que utilizem essas ferramentas com maior constância
e que, em especial, dêem a esses
recursos roupagens inteligentes e
úteis, capazes de melhorar a vida
de todos.

Acertar o ritmo dessa valsa (ou
samba, rock, pop music, tango)
exige muito mais do que cifras e investimentos (também muito necessários), demanda consenso, debate,
ação e entendimentos em prol não
apenas de interesses mesquinhos,
localizados ou setorizados, mas glonão foi aperfeiçoado, no entanto, bais, que redundem em benefícios
foram as relações humanas entre as e melhorias para todos.
nações. O que se quer é dinheiro,
cada vez mais e maiores lucros.
João Luís Almeida Machado

é editor do portal Planeta Educação,
Até que ponto estamos nos preomestre em educação,
cupando em criar um mundo onde
arte e história da cultura,
os laços de solidariedade e de huprofessor universitário e pesquisador.
manismo possam sobressair nesse
universo onde os negócios estão
(Publicado no Jornal do Diap de 12/nov/2007)
Temos que explorar blogs, fo- sempre em primeiro plano?
toblogs, videoblogs e podcasts,
postando mensagens, idéias, relatos
do cotidiano, notícias, pesquisas,
imagens e vídeos sempre que qui- Através de depósito bancário em nome do Sindicato dos
sermos, sem abrir mão da qualidade Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado
daquilo que estamos escrevendo de São Paulo - Banco Itaú - Agência 0057 C/C nº 89320-8.
– sejam nossas memórias, relatos Enviar o comprovante de depósito para validar a inscrição
pessoais ou artigos jornalísticos e pelo fax: (11) 3104-2387. O participante que não puder
teses acadêmicas. O debate ganha
comparecer ao evento em que se inscreveu terá o valor do
quando, além de um aumento real
seu pagamento garantido como crédito para novas inscrições
no número de produções, também a
por 12 meses.
qualidade é prezada e estimulada!

PA G A M E N T O

Não podemos, no entanto, desprezar o fator humano, aquele que nos
faz solidários e nos aproxima no
esforço diário que fazemos por um
mundo melhor. A globalização não
pode e não deve nos distanciar e nos
fazer, apenas, agentes de conglomerados e corporações, indiferentes às
pessoas, às culturas, aos países e ao
próprio planeta Terra.
Produzir, comercializar mundialmente, cortar custos, encontrar
melhores opções de matérias-primas, utilizar mão-de-obra mais
barata e, principalmente, aumentar
as possibilidades de vendas entrou
na pauta das nações com enorme
ênfase nos últimos 20 anos. O que

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.
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COLÔNIA DE FÉRIAS

Réveillon é festa e esperança!
Réveillon é tempo de festa em
qualquer lugar do mundo; todos
os povos festejam a passagem
do ano velho e a entrada do ano
que está por vir. Fogos, músicas
ou banhos de mar, cada um comemora de um jeito diferente,
e quando soa a meia-noite, os
pedidos são os mesmos: um
ano melhor do que o passado,
muito amor, boas notícias, paz e
liberdade.

ficar atento para a receita, que
é bem simples. Chupe sete sementes de romã no momento da
contagem regressiva e depois as
embrulhe num papel e guarde o
pacotinho na carteira onde ficam
suas notas de dinheiro. Dizem
que o resultado é garantido. Outras mandingas que todo mundo
faz são comer três uvas exatamente à meia-noite, fazendo um
pedido para cada uma delas ou
ficar em cima de um banquinho
durante a contagem e logo depois
descer com o pé direito. Já para
quem deseja viajar bastante no
próximo ano, deve colocar uma
peça de roupa branca dentro da
sua mala de viagens predileta;
na manhã seguinte, vista a roupa
e visite alguma atração turística
de onde você estiver. Quem fez,
confirma que dá certo.

As tradições também são sempre
as mesmas: quem é que nunca comeu lentilha na ceia de ano-novo
ou guardou a rolha do champanhe
depois de estourado? E os tradicionais três pulinhos exatamente
no momento da virada? É claro
que passar vestido de branco já
virou obrigação. Quem está por
fora das dicas de simpatias ou
superstições, mas acha que não
custa nada tentar seguir algum ri- Muitas dessas simpatias foram
tual para atrair sorte, vale a pena feitas pelos nossos associados e
conhecer os principais deles.
visitantes na passagem no ano. A
Colônia teve suas dependências
Para ter um ano-novo com bas- totalmente ocupadas, com todos
tante dinheiro no bolso é preciso os diretores presentes. E muitos

novos associados tiveram oportunidade de comemorar conosco
a data.
Promovida pelo nosso Departamento Social, os presentes tiveram oportunidade de desfrutar de
inúmeras brincadeiras e muito
lazer, tanto para adultos quanto
para os pequenos.
As refeições foram fartas e lautas,
especialmente a ceia do réveillon,
preparada com carinho pela nossa
equipe especializada: diversos tipos de carne, legumes, verduras,
e frutas em abundância.

Para os presentes, foram distribuídos três brindes, sorteados pelo número do apartamento. São eles:

1º - Maria Neide Cardoso de Carvalho – Jogo para feijoada;
2º - Luiz Antônio Costa – Forno
Os pequenos tiveram o monitora- elétrico;
mento da equipe Só-Rindo para 3º - Alex Silva – Batedeira de
as brincadeiras, comandadas pela bolo.
eficiência de Márcio, e a experiência de cinco monitores.
Foram momentos inesquecíveis
e agradáveis, principalmente na
Todos tiveram oportunidade to- “virada”, com baile ao som da
mar banhos de piscina, praticar afinada da Banda Acapulco.
hidroginástica, jogar pinguepongue, baralho, palitinho, vô- Para o próximo ano, nossa direlei, futsal, bocha e, no final, se toria Social promete outra festa
recuperar na sauna.
de “arromba”.

GALERIA DE FOTOS
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“JOGOS CAIPIRAS”

Jogos Abertos do Interior (JAI) em Praia Grande
Os Jogos Abertos do Interior é um
dos maiores eventos esportivos da
América Latina e desde 1936 são
realizados todos os anos pela Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Estado de São Paulo. Alguns
nomes importantes para o esporte
nacional e internacional surgiram
neste evento, como Aurélio Miguel
no judô, Hortência e Paula do basquete, Cláudio Kano no tênis de
mesa, entre outros esportistas.

Equipe de vôlei
masculino Sub-21,
Medalha de Prata

Equipe de vôlei
masculino
Sub-21 de Salto,
Medalha de
Ouro

Em outubro, a 71ª edição da JAI
foi realizada em Praia Grande, no
período entre os dias 15 e 28.
Um dos locais escolhidos pela
Prefeitura local foi nossa Colônia
de Férias, por oferecer exemplar
estrutura para acomodar atletas e
ginásio poliesportivo à altura dos
melhores e mais bem aparelhados
do Estado. Em nosso ginásio houve
a abertura e o encerramento dos
jogos de vôlei e basquete.
A disputa contou com recorde de
competidores, 16.400, e municípios participantes, 208. A festa
esportiva, carinhosamente conhecida como Olimpíada Caipira, é
considerada uma das maiores da
América Latina.

Jogo acirrado de basquete feminino entre Jabuticabal e São Manuel

Vôlei feminino, com destaque para Taboão da Serra

Para recepcionar pela primeira vez
os Jogos Abertos do Interior, Praia
Grande montou estrutura invejável
de praças esportivas. Os principais
competidores do País não pouparam elogios.

em 2008. O espaço, ainda sem
local definido, contará também
com a calçada da fama do esporte. O anúncio feito pelo prefeito Alberto Mourão, durante
solenidade que homenageou os

A realização com êxito dos Jogos Abertos do Interior – JAI
de 2007 entrou para história de
Praia Grande. Para coroar a recepção da 71ª edição do evento,
a Cidade ganhará monumento

atletas praiagrandenses medalhistas na disputa deste ano e
os funcionários da Prefeitura
que trabalharam diretamente
para que tudo saísse como planejado.

OPINIÃO

Qualificação e remuneração
Com o aquecimento da economia médio na indústria da China é
global, nota-se um aumento de cerca de US$ 0,64 por hora, em
salários de pessoal qualificado em média.
quase todas as regiões do mundo.
Para o pessoal qualificado é de
Entre 2006 e 2007, os salários do aproximadamente US$ 1,50. Na
pessoal qualificado subiram 8% na Índia dá-se o mesmo. Um contador
China e 6% na Índia, descontada que processa milhares de declaraa inflação (“Salary growth”, The ções de imposto de renda de ameEconomist, 31/3/07).
ricanos por meio da Internet, ganha
cerca de US$ 400 mensais.
Os salários nos países mais avançados também subiram, mas de Esses salários estão muito longe
forma moderada. Esse é o caso dos praticados nos países ricos. No
do Japão (2%), Inglaterra (1,8%), Japão, o salário médio na indústria
França e Itália (1,7%) e Alemanha é de cerca de US$ 18,00 por hora;
(1,5%).
nos Estados Unidos, US$ 21,00 e
na Alemanha, US$ 30,00. No caso
Teria chegado então a esperada de profissionais especializados,
convergência salarial entre os pa- esses salários são ainda mais altos.
íses emergentes e os avançados? Nos Estados Unidos, o contador da
Os bens e serviços dos primeiros Índia ganharia cerca de US$ 3.000
ficarão mais caros? É o fim do mensais. São diferenças enormes
“dumping social”?
que, mesmo com os aumentos
registrados, levarão muito tempo
As vantagens comparativas dos para convergirem.
emergentes não decorrem apenas
de salários e sim de tributação, No Leste Europeu, em especial, na
juros e subsídios favoráveis. Antes Polônia, Hungria, Bulgária e Rode se concluir pela chegada da mênia os salários de 2007 também
convergência convém lembrar que subiram. No setor da construção da
a base sobre a qual os aumentos Bulgária, por exemplo, a elevação
incidem é muito baixa. O salário foi de 20% (“Eastern Europe hit by

shortage of workers”, Financial
Times, 5/6/2007). Mas, lá também,
a base é muito baixa. O salário
médio na indústria da Polônia,
Estônia e Eslováquia é de aproximadamente US$ 3,80 por hora. Na
Lituânia é de US$ 3,00.

de Emprego”, março de 2007).
Transformado em dólar, o salário
médio foi de US$ 523. Levando-se
em conta o comportamento da taxa
de cambio, o aumento em dólares
entre 2006 e 2007 foi de 10,7%.
No caso do pessoal especializado,
a média salarial na indústria é de
Em outras palavras, serão neces- R$ 2.020 mensais, ou seja, US$
sários muitos anos para se chegar 1.000 o que dá cerca de US$ 4,83
à esperada convergência salarial. por hora.
A China acaba de fazer uma pseudo-reforma trabalhista que pode, Isso mostra que o custo do trabalho
eventualmente, elevar o custo do do Brasil está bem abaixo dos paítrabalho. Digamos que ele dobre, ses desenvolvidos e bem acima dos
passando de US$ 0,64 para US$ países emergentes. É exatamente
1,30. Isso continua muito longe com eles que se dá a competição
da situação do Japão, América do feroz nos setores de calçados, teciNorte e União Européia.
dos, confecções e mobiliário, onde
o Brasil perde espaço no comércio
O Brasil também apresentou um internacional.
expressivo crescimento dos salários no primeiro semestre de 2007. O salário médio de US$ 0,64 por
Neste caso, o aumento decorreu de hora da China está muito longe dos
uma combinação perversa da falta US$ 4,83 praticados no Brasil. Há
de mão-de-obra qualificada com a casos ainda mais graves. O Vietnã
valorização do real.
tem um salário médio industrial
de US$ 0,28 por hora! Com isso,
O rendimento médio mensal em aquele país está atraindo invesfevereiro de 2007 foi de R$ 1.096 tidores e entrando no comercio
– cerca de 6,6% superior ao ve- internacional de forma acelerada,
rificado no mesmo período de em especial, em confecções, sapa2006 (IBGE, “Pesquisa Mensal tos e tênis.

José Pastore
Não há porque propor uma redução
do salário nominal no Brasil. Para
o nosso custo de vida, a média
dos salários é baixa. Assim sendo,
convém pensar em preservar o
salário (e até aumentá-lo) e reduzir
as despesas de contratação que
chegam a 103%.

Um Simples Trabalhista
poderia ajudar muito nesse campo, em especial as
empresas de pequeno porte
que mais sofrem nos setores
de confecções, calçados e
mobiliário. Seria melhor do
que o sistema de subsídios
recém adotado pelo governo
federal.

José Pastore é sociólogo, especialista
em relações do trabalho e
desenvolvimento institucional, professor
(aposentado) da Faculdade de Economia
e Administração e pesquisador da
Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas, ambas da Universidade
de São Paulo. É membro efetivo da
Academia Paulista de Letras.
(Publicado no Jornal do Diap de 6/nov/2007)
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LIVRO

A Amazônia que não conhecemos
Lançado em novembro, o livro foi
escrito por Milton Claro, advogado,
jornalista e publicitário paulista, por
solicitação dos servitas do Acre, que
queriam alguma coisa para uma larga conscientização dos brasileiros de
todos os quadrantes sobre os problemas vividos pela Amazônia.
Pequenas histórias – Milton abre
cada capítulo com pequenas histórias, baseadas algumas em depoimentos reais como o da vereadora
Maria da Glória Gonçalves Viana,
secretária de Saúde de Sena Madureira, cujo emocionante relato

As crianças indígenas são muito graciosas

sobre a incapacidade de as administrações urbanas acolherem esses
brasileiros com a dignidade que eles
merecem. O depoimento da vereadora Glorinha abre a apresentação de
fatos preocupantes sobre a invasão
das drogas do Peru, da Colômbia,
da Bolívia, que usam a Amazônia
em seu caminho para os grandes
centros de consumo no Brasil e na
Europa – e deixam um rastro de
jovens amazônidas seqüestrados
para o vício. O capítulo em que trata
da biodiversidade da região (“Sapo
kampô”), Milton completada com
considerações sobre a importância
da nossa floresta no controle do
aquecimento global.
São treze grandes problemas que a
Amazônia sofre impotente, porque
as decisões que balizam a vida da
floresta são tomadas em Brasília e
nos grandes centros econômicos,
norteadas por interesses que nem
sempre são os reais interesses da
região.

Uma história de amor

Indiazinha amazônida

foi reproduzido quase na íntegra;
ou como o capítulo “História de
Judith”, no qual transcreve também
quase integralmente o relato feito na
Câmara dos Deputados sobre abusos
sexuais sofridos pelas índias ianomâmis. No caso do capítulo sobre a
grande queimada de 2005 no Acre,
não houve depoimento de ninguém
– Milton leu o noticiário dos jornais
da época e fantasiou um relato jornalístico de fatos acontecidos durante
aqueles trágicos dez dias de setembro. E houve capítulos em que criou
a história toda, como a lenda da Iara,
a história do sapo kampô, a história
do vô Eliezer, a lenda narrada em
“Toreiros da Amazônia” (aliás, o seu
capítulo preferido).
Fatos históricos – Os últimos momentos do herói Chico Mendes
(“Morte anunciada”) foram uma
fantasia quase poética na qual Milton

mesclou fatos históricos. Antes de
imprimir, o texto foi enviado para
a filha de Chico Mendes para pedir
sua aprovação – que lhe foi dada
imediatamente, com expressões de
muita simpatia.
Mercúrio e indignidade – A historinha de cada capítulo está relacionada
a um problema atual da Amazônia.
Quando Milton conta a história do
garimpo no Rio Madeira, emenda
depois com uma análise preocupada
do problema de envenenamento
das águas com o mercúrio usado
no tratamento do amálgama para
a separação do ouro garimpado. A
pungente história do índio Raimundo, que acabou numa favela de Porto
Velho (“Luzes da Cidade”) serve
para alertar sobre a pesada migração
das populações indígenas para as
áreas urbanas, atraídas por um tipo
de vida que afinal lhes é negado – e

Nas cheias, as casas palafitas parecem plantadas sobre as águas

Boat igarapé, entrando num igarapé – pequeno canal entre uma ilha e a margem do rio

escapou da mão e correu para uma ou não encontrou mais o lugar, ou
fresta sob uma grande pedra.
foi morto...
Ora, não era uma pedra que ia lhe As surpresas de Korahi não pararam
roubar a última frutinha – que é aí. Passou a andar com a pepita
sempre junto ao corpo, como se,
prometido para a karajá, o tracajá
pudesse transmitir a doçura de um
toque que talvez ele nunca viesse
a experimentar. Além disso, sentia
que tinha gente na aldeia querendo
ficar com o ouro dele. E aconteceu
o segundo fato extraordinário: um
dia, quase escurecendo, ele percebe
que alguém o espia por detrás de
uma árvore. Korahi apanha arco
e flecha e avança... para descobrir
que o vulto é Sahi. Os dois se embrenham na mata, sentam-se ao pé
de uma sumaúma cujas altas raízes
tabulares formam uma espécie de
abraço protetor.

Na área do Estado do Amazonas
que agora é Roraima, aí por volta
de 1810 os sakariowarás, uma tribo
indígena do grupo dos suruís, já extinta, viveram uma história de amor
que marcou época – chegando aos Na Amazônia circulam barcos escolares
ouvidos da corte de Dom João VI,
no Rio de Janeiro.
sempre a mais doce. Tentou, puxou,
empurrou. A pedra nem se mexia.
Conta-se que Sahi, uma menina Tentou de novo, empurrou de novo,
karajá, se apaixonou por Korahi, puxou de novo, já estava ficando
um jovem sakariowará. Eles se muito bravo com a pedra, quando
conheceram quando um grupo finalmente ela cedeu e rolou para
sakariowará esteve em visita aos o lado.
karajás, numa aldeia a três dias de
distância. Não se falaram, apenas Embaixo, meio coberta por um musse viram e, durante a visita toda, go velho, em vez da sua frutinha...
seus olhares não conseguiram se estava a maior pepita de ouro que
desgrudar. Na volta, Korahi ainda alguém já tinha visto! Korahi nem
queimava com a meiguice do olhar queria acreditar. Limpou bem, tinha
cheio de promessas da karajá, mas até a forma de um pequeno tracajá 2.
era um assunto que precisava es- Seu coração parecia querer saltar do
quecer. Ficar com alguém de outra peito, e a primeira coisa que pensou
aldeia não era permitido, nem entre foi em dar para a karajá, para ela ter
os sakariowarás nem entre os kara- muita sorte na vida.
jás. Além disso, para se afastar da
aldeia precisaria pedir permissão, e Na aldeia, todos se espantaram
de qualquer forma caminhar três dias com a notícia. Voltaram ao sítio da
sozinho até a aldeia dos karajás era pedra, aquilo não era lugar de ouro,
sempre arriscado.
não. Alguém deveria ter guardado a
pepita ali há muito tempo e, depois,
Korahi não pensava em outra coisa.
Andava triste, até que aconteceu
um fato extraordinário. Ele havia
saído com os homens da aldeia para
caçar. No meio da mata, apanhou
uma mancheia de camu-camu 1 e
foi espremendo a frutinha na boca,
enquanto, atento a qualquer ruído
denunciador, procurava pelo chão sinais recentes de alguma caça. Então, Queimada: a floresta desaparece para
a última camu-camu que tinha lhe dar lugar à soja e ao gado

Korahi oferece o tracajá para a menina. Dão o abraço proibido e tão
ansiado. Subitamente, surgem dois
sakariowarás gritando, Korahi foge.
Sahi, assustada, desaparece na mata.
Korahi é morto.
O tracajá de ouro não apareceu e
nunca mais se ouviu falar dele. Expedições de brancos saíram do Rio e
foram até a aldeia, vasculharam tudo
atrás da pepita, que já falavam pesar
quase meio quilo.
Mas foi tudo inútil. E a história
continua no livro.
A Amazônia que não conhecemos
foi publicado com o apoio financeiro
do Banco da Amazônia e dos Correios, sob os auspícios da Ordem dos
Servos de Maria. Dele se imprimiram 40 mil exemplares. A obra tem
100 páginas e uma riqueza imensa
de fotos de vários artistas que, graciosamente, cederam seus direitos.
Sua distribuição é gratuita (o livro
não pode ser vendido). Quem quiser
um exemplar, basta solicitar pelo
email florestateamo@uol.com.br.
Camu-camu: pequena fruta vermelha.
Possui mais vitamina C do que a acerola.
2
Tracajá: pequeno quelônio, parente da
tartaruga marinha. Ameaçado de extinção,
tem a caça proibida pelo Ibama.
1

