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Carnaval

de Todos os Tempos
O carnaval, considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo, foi intensamente comemorada em nossa Colônia de Férias. Promovida pelo nosso
Departamento Social, associados e convidados tiveram dias
de muita alegria com Rei Momo, Marquesa, Mestre-Sala,
Porta-Bandeira e com fantasias que concorreram a prêmios
em diversas categorias. Os pequenos participaram e deram
show à parte. Páginas 9, 10 11 e 12.
Edson Ribeiro
Pinto abre
o desfile de
carnaval

Luiz Antonio de Medeiros, Hélio Manfredini e Paulo Pereira da Silva

Nossa entidade, com Carta Sindical assinada em 23 de fevereiro de 1942, efetuou seu recadastramento, como determina a lei, e demonstrou estar em plano
gozo de suas atribuições, responsabilidades e prerrogativas sindicais, atendendo
todos os requisitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da Constituição Federal para seu funcionamento e exercício de sua representação sindical,
inclusive o gozo dos benefícios próprios da lei.
A Certidão do Registro está assinada pelo ministro do Trabalho, Carlos Lupi,
e de seu secretário de Relações do Trabalho Luiz Antonio de Medeiros. Ela foi
entregue dia 22 de fevereiro último, pelo próprio deputado do PDT, Paulo Pereira
da Silva (Paulinho, da Força Sindical), ao nosso diretor Hélio Manfredini que,
no ato, representou o presidente de nossa entidade, Edson Ribeiro Pinto.

Raul Batista, premiado
com o 1º lugar na
categoria Luxo, com seu
Índio Piahy, ladeado por
Edson e Renato

Importância

Porta-bandeira
(Mariane Cardoso
de Carvalho) e
mestre-sala (Márcio
Bernardes, da equipe
Só-Rindo) fizeram
sucesso

do Sindicato

Nestes tempos de reforma sindical, com os indicadores econômicos oficiais apontando para período favorável ao emprego, e, estando próximo o início de novas
negociações coletivas quanto às condições gerais da categoria, é momento de
reflexão sobre a importância do sindicato em nossa vida. Editorial, página 2.

Previdência

O Carona Folgado, “encarnado”
por Carlos Sétimo, levou o 1º
prêmio de Originalidade, com
fantasia confeccionada pelos bravos
funcionários da Colônia

Social

A Previdência brasileira está tecnicamente falida, o que exigirá constantes
injeções de recursos orçamentários a serem custeados com os tributos. Esse
problema deve ser enfrentado com coragem pela sociedade, pois não podemos
comprometer o crescimento e as gerações futuras como uma atitude ilusória e
irrealista. Página 4.

Comissão
de Frente
do Carnaval
de Todos os
Tempos

Cursos Nuclave
O Núcleo de Aperfeiçoamento em Vendas - Nuclave tem como foco formar,
treinar e aperfeiçoar os profissionais de vendas e interessados em desenvolver-se,
produzindo e disseminando conhecimento, antecipando necessidades e buscando
excelência. Para isso, oferece cursos livres de curta duração, palestras, oficinas
e seminários, além de um serviço de Atendimento Corporativo que oferece
programas especialmente planejados para o segmento de empresas. Consulte,
nas páginas 6, 7 e 8, os próximos cursos e palestras.

O Bloco
Infantil
alegrou
a matinê
carnavalesca
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EDITORIAL

Necessidade e importância do sindicato
Prezados companheiros!

antes. Ainda, têm condições
de colaborar com financiamentos de campanhas o que,
por mais independente que
sejam, sempre torna muitos
políticos devedores de favor.
Ou seja, os empresários não
renunciam ao esquema de
proteção de seus interesses.

Nestes tempos de reforma
sindical, com os indicadores
econômicos oficiais apontando para período favorável ao
emprego, e, estando próximo
o início de novas negociações
coletivas quanto às condições gerais da categoria, é
momento de reflexão sobre a Portanto, a ação sindical não é
importância do sindicato em somente a efetiva, real, agindo
no interesse do trabalhador
nossa vida.
representado, mas, também,
Embora muitos companheiros é defensiva, com atenção renão sintam diretamente a ação dobrada aos atos ou normas
de sua entidade sindical, é legais que possam prejudicar
bom deixar muito claro que o trabalhador, para neutralizáela é diuturna, não só como los a tempo e a hora.
sentinela vigilante, como em
atos efetivos, em confronto Deste modo, companheiros,
com os interesses do governo é necessário e imprescindível ao trabalhador, mesmo
ou das empresas.
em épocas de amenidades
Ademais, é preciso lembrar trabalhistas, até mesmo para
que os empresários possuem não haver perdas de direitos
o poder econômico para conquistados, a existência
defender-se. Além disso, e manutenção de nosso sinpossuem seus sindicatos atu- dicato. Até porque, como

dito, governo e empresas
são muito bem organizados e rápidos nas decisões
que a eles interessam, sem
considerar os interesses dos
trabalhadores.
Por outro lado, o Sindicato
tem funções múltiplas. Além
da ação positiva e efetiva, na
defesa dos interesses dos representados, além da vigilância defensiva, como dito, possui ainda enormes encargos na
manutenção de serviços aos
membros da categoria.
Estes serviços ora são por determinação do próprio Estado,
em sua substituição, como nas
homologações de rescisão e
como em todos os atos administrativos em colaboração
com os poderes constituídos.
Empreendem, neste mister,
como é o caso de nosso sindicato, a assistência jurídica,
médica, odontológica; no

nosso caso, ainda, disponibilizamos o lazer (direito
constitucional do trabalhador
frente ao Estado), mantendo
Colônia de Férias própria (de
excelente nível) e em colaboração com outras entidades
sindicais, inclusive fora do
Estado; mantemos jornal e
cursos de formação profissional com o Nuclave, no qual se
aperfeiçoa os conhecimentos
na área de promoção e vendas
de produtos; promove o serviço de colocação para os que se
interessam em novas vagas.
Ocorre que a complexidade
das funções impõe ao sindicato gastos elevadíssimos,
somente coberto pelas contribuições sindicais, verbas
associativas e contribuições
de negociação ou assistencial/
confederativa, visto que nosso
sindicato não recebe verbas de
governo, justamente para não
perder sua independência.
Em resumo, estou certo que

nossos companheiros, como
cidadãos cônscios, têm conhecimento da necessidade e importância, para sua segurança
profissional, de se possuir e
manter um sindicato solerte
e na defesa efetiva da categoria. Por isso os conclamo a
divulgarem nosso sindicato e
a trazerem outros companheiros para a nossa associação,
fortalecendo-a sempre mais.
Conclamo, ainda, os companheiros para tornarem-se
ferrenhos defensores, junto
às suas empresas, dos recolhimentos sindicais corretamente a nosso sindicato (e não
a outro que nenhum serviço
ou benefício lhe propicia), de
modo a prover a manutenção
e ampliação dos serviços a
favor da nossa categoria.
Edson Ribeiro Pinto
Presidente

OPINIÃO

Deu a louca nos empresários
A acreditar na reportagem do
jornal Valor Econômico de segunda-feira, 25 de fevereiro, ''o apoio
do governo ao aumento do poder
dos sindicatos está incomodando
líderes empresariais''.
São listadas como medidas que “desequilibram o jogo” os pedidos de
ratificação das Convenções 151 e 158
da OIT (esta última já anteriormente
ratificada e vigente durante quatro
anos no Brasil), a defesa presidencial

da redução da jornada semanal de
trabalho de 44 para 40 horas, o projeto de reconhecimento das centrais
sindicais, a Lei 11.430, de 2006, que
inverte o ônus da prova nos casos
de danos à saúde do trabalhador e a
decisão do Supremo Tribunal Federal
de 2007, confirmando que os sindicatos têm amplo poder de substituição
processual, podem iniciar processos
judiciais contra as empresas mesmo
sem ter autorização específica dos
trabalhadores.

O que os empresários reclamam,
e com razão, é da capacidade do
movimento sindical beneficiar-se
da conjuntura econômica favorável e apresentar, de maneira unitária, aos trabalhadores, à sociedade, ao Governo, ao Congresso
Nacional, ao Poder Judiciário e
aos meios de comunicação, uma
pauta de reivindicações forte,
coerente, exeqüível e que ajude
ao desenvolvimento econômico
e à justiça social.

João Guilherme Vargas Netto

O ínclito professor José Pastore, histeria empresarial campeando,
acostumado a defender os pontos parece que os trabalhadores tomade vista dos empresários, já usa a ram o poder...
expressão “República Sindical”,
tão cara e saudosa dos golpistas
João Guilherme Vargas Netto
de 1964, e critica o que chama de
“socialismo legalista”.
é Membro do corpo técnico
do Diap e consultor sindical
E já que falamos nisso, durante
de diversas entidades
a ditadura militar um humorista
de
trabalhadores
em São Paulo.
dizia, ironizando, que poderíamos
acabar caindo na democracia. Do
jeito que as coisas vão e com a

(Transcrito do jornal do Diap de 29/fev/2008)
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OPINIÃO

Por que devemos pensar na redução
da jornada de trabalho?

José de Almeida Amaral Júnior

Há mais de 200 anos, nas ilhas da
Grã-Bretanha, iniciou-se o processo
de industrialização. A revolução
marcava nova etapa para o capitalismo que se fortalecia. Nessa época,
grandes quantidades de trabalhadores, expulsos do campo, rumaram
para as cidades a fim de venderem
sua força de trabalho como meio
último de sobrevivência.
A opressão era intensa sobre
mulheres, homens e crianças em
jornadas de 16 horas por dia sob
condições insalubres, sem proteção legal, em absoluta falta de dignidade. Uma imensa crueldade.
Ao longo do tempo, enquanto a
indústria se espalhava por outros
cantos do mundo, essa classe
operária passou a se defender, a
organizar cada vez mais sindicatos
e partidos políticos para unirem-se
e mudarem as péssimas condições
vivenciadas.
O 1º de Maio surgiu como homenagem a essas lutas depois da greve
dos trabalhadores de Chicago, em
1886, objetivando a redução para 8

horas diárias entre outras coisas. dia no mundo, onde a produtividade
aumentou 26% na última década,
E foram duramente reprimidos.
enquanto a criação de empregos
Mas, desde lá, com bastante tena- cresceu só 16,6% (OIT).
cidade, muitas conquistas vieram e
amenizaram a brutal situação a fa- No Brasil, a realidade também não
vor dos trabalhadores. E, nem por é muito diferente. Apresenta, na ciisso o capitalismo faliu. Continua tada lista da Forbes, 20 bilionários.
vivo e explorador como sempre, Do outro lado, em 2005 o Brasil
gerando enormes riquezas, con- tinha 36,3% de sua população em
centradas nas mãos de poucos.
situação de pobreza e 10,6% em
situação de indigência (Cepal). A
De acordo com a revista Forbes, massa continua em sua maioria na
março de 2007, o patrimônio dos base do pão e água.
bilionários saltou de US$ 2,6
trilhões em 2005 para US$ 3,5 Embora a taxa de desemprego em
trilhões em 2006, ou seja, 35% de 2007 tenha sido por aqui a menor
aumento para uma economia mun- desde 1998 - ficou em 15,5% (Diedial que cresceu 5 vezes menos.
ese) - contudo, o nosso estoque de
mão-de-obra na informalidade ou
Paralelamente, há um ano a OIT re- no desalento é muito grande.
gistrou que em 2006 existiam 195,2
milhões de pessoas sem ocupação Da população economicamente
e, na faixa acima dos 15 anos, esti- ativa, 46,5 milhões, isto é, 57%,
mou-se que 86,3 milhões de jovens são trabalhadores que não contam
queriam, poderiam trabalhar e não com proteção trabalhista nem
encontravam emprego, represen- previdenciária. Por isso as centrais
tando cerca de 44% de todos os sindicais decidiram enfrentar no
desempregados do globo. E mais: Congresso Federal o patronato
cerca de 1,37 bilhão de trabalhado- pela redução da atual jornada de
res viviam com menos de US$ 2 por 44h para 40 horas.

Convênio com
Universidade
Anhembi Morumbi

Cálculos do Dieese estão sendo
usados como referência. Eles
mostram que a taxa de lucro das
empresas aqui - 29% em 2005 - é
muito superior à de outros países.
Assim, uma redução de 4 horas
abriria as portas para mais de 2
milhões de empregos e o fim das
horas-extras outro 1,2 milhão. Isso
daria chances para uma melhor
condição de vida do trabalhador
– estudos, menor estresse etc.
– bem como fortaleceria a Previdência Social, elevando o número
de contribuintes. E não sufocaria
o lucro das empresas.
Afinal, segundo estudo do Departamento do Trabalho dos EUA, o
Brasil em 2005 era um dos países
com a mão-de-obra mais barata.
Os ganhos de produtividade vêm
beneficiando apenas os empresários. Aliás, esta idéia ganha força
no momento também em que o
país interessa-se em assinar a
Convenção 158 da OIT onde fica
impedida a demissão imotivada de
trabalhadores, não devendo alterar
os direitos já existentes como indenização, FGTS e multa de 40%.

Pensar na proposta da redução da
jornada de trabalho com manutenção salarial é uma discussão
muito bem-vinda. Deve ajudar a
estimular o debate sobre outras
questões contemporâneas, incluindo a redução da carga tributária
sobre o trabalho.
A sociedade brasileira precisa se
aperfeiçoar. Ouvir as reivindicações dos setores mais carentes e
buscar soluções mais democráticas, ou seja, em direção ao interesse da grande maioria da população.
Precisamos dividir para equilibrar
mais. Uma valorização do trabalho
em relação ao capital é um passo
muito interessante num país com
tantos contrastes sociais.
José de Almeida Amaral Júnior
é professor universitário
em Ciências Sociais,
economista, pós-graduado
em Sociologia e mestre
em Políticas de Educação.
(Transcrito do jornal do Diap de 21/fev/2008)

Figueiredo Jr. visita nossa sede

Hélio Manfredini (diretor), Maria Berto e Keila Marcela Vila Nova
(ambas do Nuclave), acompanharam Figueiredo Jr. durante a visita

Celebramos convênio com a Universidade Anhembi Morumbi para
oferecer cursos com desconto para
nossos funcionários e associados.
Ele é válido para os campi de Vila
Olímpia, Vale do Anhangabaú,
Centro e Morumbi.
Os interessados deverão telefonar

para nossa Secretaria (3116-3750)
e falar com sr. Reinaldo.
Na foto, nosso diretor Hélio Manfredini, Maria Berto (Nuclave),
Thiago Dantas (Universidade
Anhembi Morumbi) e Keila Marcela Vila Nova (Nuclave), por ocasião da celebração do convênio.

Dia 27 de fevereiro, o comunicador da Rádio Tupi – AM de São
Paulo (1150 kHz), Figueiredo
Jr., esteve em nossa sede para
nos visitar, pois, tendo ouvido
elogios ao nosso trabalho, quis
nos conhecer de perto.
Figueiredo visitou todas as nossas instalações – desde a portaria
até à presidência. Ficou encanta-

do com o que viu. Fez perguntas,
interessou-se por diversos temas
e, por fim, teceu elogios tanto por
nossas instalações quanto pelos
serviços prestados. “É uma Casa
que enche de orgulho a categoria
dos vendedores”, disse.
Na mesma noite, em seu programa (Show do Figueiredo Jr.
– de 18h às 20h, que se dedica

à prestação de serviços à coletividade), o apresentador destinou
uma parte dele à nossa entidade
– sempre exaltando nossos
serviços, que declarou serem
ímpares.
A Rádio Tupi AM tem 50 anos no
ar e é a terceira rádio mais ouvida
de São Paulo.
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VOCÊ E A PREVIDÊNCIA

A contabilidade e a Previdência
Marilena dos Santos Seabra
O Governo Federal manifestou
sua intenção de promover uma
separação contábil entre o déficit
da Previdência, que seria escriturado como tal, e a soma dos benefícios de assistência social que
seriam atribuídos diretamente ao
tesouro nacional.
Qualquer que seja a rubrica contábil escolhida, o fato numérico
é que o ano de 2006 terminou
com uma falta de R$ 42 bilhões
entre o arrecadado e as despesas,
o que foi suportado pelo contribuinte. As perspectivas só tendem
a piorar. Os números indicam
uma contínua defasagem entre
as obrigações dos benefícios e
os valores a serem arrecadados.
A par disso, a estrutura demográfica da população brasileira
não ajuda, pois ainda temos um
número grande de jovens fora da
força de trabalho e um crescente
envelhecimento a sobrecarregar
os compromissos previdenciários
já assumidos pelo regime atual.
Mesmo taxas maiores de crescimento, ainda que aliviem, não
seriam suficientes para reverter
essa situação.
Em linguagem jurídica (e realista), a Previdência Social brasileira está tecnicamente falida, o que
exigirá constantes injeções de
recursos orçamentários, a serem
custeados com os tributos. Esse

problema deve ser enfrentado
com coragem pela sociedade,
pois não podemos comprometer
o crescimento e as gerações futuras como uma atitude ilusória
e irrealista.
Trata-se, assim, de conciliar a
realidade numérica e os princípios que asseguram o direito
adquirido e a segurança jurídica.
Resta, pois, arrumar o futuro, o
que significa conciliar o regime
atual com as necessidades. Para
tanto, várias alternativas são
possíveis. Todas elas implicam
significativa mudança no regime
atual, com sacrifícios para os que
ainda estão contribuindo.
A primeira decisão a ser tomada
é da convivência de regimes
públicos com regimes privados.
Parece inatacável uma alternativa
que deixe a cada um a escolha
entre a previdência pública e a
privada. Essa solução desoneraria o Estado de uma parte do
problema, que seria resolvido
pelo mercado. Note-se que essa
solução seria de livre escolha dos
particulares, sem que o Estado
tivesse de abrir mão de quaisquer
de suas prerrogativas. O tempo
de contribuição já existente seria respeitado e assumido pelo
Estado. Além disso, os planos
privados seriam regulados pelo
poder público, que tomaria todas

as providências para assegurar a
boa saúde financeira das instituições privadas.
Para aqueles que preferissem a
previdência pública, a realida-

“

A Previdência

Social brasileira está

tecnicamente falida, o que
exigirá constantes injeções
de recursos orçamentários
a serem custeados com os
tributos. Esse problema
deve ser enfrentado com
coragem pela sociedade,
pois não podemos
comprometer o crescimento
e as gerações futuras como

”

uma atitude ilusória e
irrealista

de indica que alguns remédios
amargos precisam ser tomados
para que o paciente sobreviva.
O primeiro deles é o aumento

da idade mínima para obtenção
do benefício da aposentadoria.
Ainda que isso pareça desumano
e violentador do regime atual,
uma maneira de fazer a mudança é a de postergá-la no tempo,
respeitados os direitos adquiridos
até a data da alteração. Ou seja,
a implementação da regra se daria ao longo de alguns anos, de
forma que haja uma transição.
Existem várias formas de operacionalizar essa idéia, mas o fato
é que a regra atual não coexiste
com a realidade.
A segunda constatação é a de que
só se pode receber aquilo para o
qual se contribuiu. Nesse sentido, tem razão o governo quando
tenta separar o regime previdenciário propriamente dito com a
série de favores que ao longo
do tempo foi sendo concedida.
Uma das razões da crise da Previdência está na concessão por
sucessivos governos de direitos
sem contrapartida em efetivas
contribuições, como o caso das
empregadas domésticas e, sobretudo, dos trabalhadores rurais.
Independentemente da justiça
que lhes foi proporcionada e do
caráter assistencial evidente das
medidas, o fato é que os números
não suportaram essas benesses.
O terceiro aspecto é que de nada
adianta o esforço da esfera federal

de poder, sem que se resolvam as
dependências das previdências
estaduais e municipais. A lei
previdenciária há de ter caráter
nacional, obrigatória para estados
e municípios. A reforma da Previdência vai exigir alteração no texto
constitucional e uma lei complementar aprovada pelo Congresso.
Ou seja, a sociedade deverá se
engajar nesse esforço de colocar a
casa em ordem para tranqüilidade
de todos, especialmente para desonerar o Estado dos impedimentos
insuportáveis de suprir o sistema
previdenciário dos recursos para
suportar benefícios impagáveis.
Resta saber até que ponto o atual
governo irá enfrentar o problema.
A atitude mais cômoda é a de
continuar vivendo como se nada
estivesse acontecendo, aguardando um milagre da multiplicação de
recursos, que não virá mesmo com
o crescimento. O comportamento
sério é o de encarar o problema e
começar a discussão com a sociedade. Soluções não faltam e os
especialistas aí estão; o problema
é só a decisão política.
Marilena dos Santos Seabra
atende em nossa sede
as terças e quartas-feiras.
É preciso agendar
consulta por telefone: 3116-3750.

OPINIÃO

Previdência, 85 anos
Vilson Antonio Romero
No Japão, o presidente da Comissão de Impostos, Yutaka Kosai,
diz que é inevitável aumentar o
imposto sobre o consumo, a fim
de cobrir os crescentes custos da
previdência social por causa do
envelhecimento da sociedade e da
queda da taxa de fertilidade.
Na França, o presidente Sarkozy
enfrentou recentemente a mais
forte onda de protestos contra seus
projetos de reformas, entre eles o
que prevê a extinção dos regimes
especiais de aposentadoria, responsáveis por um déficit anual de
€ 5 bilhões. O parlamento italiano
debate mudanças apresentadas
pelo governo da Itália, que comprovadamente é um dos países
que mais gasta com previdência
em todo mundo, em relação ao seu
Produto Interno Bruto (PIB).

A América Latina vê com fre����
qüência���������������������������
o debate interno sobre os
sistemas de seguro social de seus
países, alguns privatizados parcialmente, como o Chile e a Argentina.
Também na Ásia, problemas graves ameaçam diversas economias
em função do crescente número de
idosos aposentados e menos gente
trabalhando. A China tem seis trabalhadores na ativa para cada inativo e com esta relação diminuindo
vertiginosamente, a economia do
gigante asiático imagina tropeçar
em algumas décadas.
Estes são somente alguns exemplos da preocupação mundial sobre
a questão de como garantir uma
aposentadoria digna aos seus cidadãos. A Organização Internacional
do Trabalho (OIT), porém, realça
que a maioria dos sistemas de

previdência social no mundo, apesar de debilitados primeiro pelas
privatizações e agora ameaçados
pela movimentação dos capitais
especulativos, podem, entretanto,
contribuir para o sucesso da primeira Meta do Milênio – redução
da indigência e da fome.
Para atingir um dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio,
como são chamadas as oito grandes metas aprovadas em 2000 pela
Organização das Nações Unidas, é
necessária a aplicação de sistemas
básicos de segurança social nos
países de baixa renda, segundo
a OIT. Também reforçando esta
preocupação, embora com um viés
privatista, a rede internacional Social Watch (Controle Social) afirma que o Banco Mundial concedeu
200 empréstimos a 68 países desde

1984 para reformar seus sistemas Por outro lado, olvidam amiúde
de previdência social.
que, se não houvesse previdência no Brasil, milhões de
No Brasil, 85 anos após a pu- brasileiros estariam jogados na
blicação da Lei Elói Chaves, sarjeta da indigência. Mesmo
aliás, Decreto 4682, de 24 de assim, é através do continuado
janeiro de 1923, o volume dos debate que se revigora esta
dispêndios com aposentadorias estrutura tão importante para a
continua gerando, com freqüên- parcela menos aquinhoada da
cia, manchetes – distorcidas ou sociedade. Por isto, seguimos
não – sobre suas insuficiências e desejando, pela sua importândesequilíbrios.
cia, longa vida à Previdência.
Felizes 85 anos!
O problema é que, entre outras
coisas, estudiosos têm sido pródigos em estudar pouco e panfletear
Vilson Antonio Romero
muito. Fazem e divulgam contas e
é jornalista, servidor público,
balanços de despesas previdenciádiretor da Associação
rias em relação ao PIB, somando
Riograndense de Imprensa
rubricas assistenciais que nada têm
e suplente da Fundação Anfip.
a ver com o conceito constitucional
E-mail:vilsonromero@yahoo.com.br
de previdência – devida a quem
para tanto contribuir.
(Transcrito do Jornal do Diap de 18/01/2008)
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O gesto do envio ao Congresso
das Convenções da OIT
O presidente Lula, num gesto simbólico, encaminhou para
ratificação do Congresso duas
importantes convenções da OIT:
151, sobre negociação coletiva
no serviço público, e 158, sobre a
proibição da demissão imotivada
do trabalhador.

De qualquer modo é uma demonstração de boa vontade e disposição
para criar a cultura da negociação
coletiva, permitindo aos sindicatos
cobrarem dos prefeitos, governadores e do presidente República pelo
menos a definição de data-base para
reajuste, além de estimular a adoção
de um sistema de autocomposição,
A Convenção 151, sobre negocia- no qual o que vier a ser pactuado se
ção coletiva no serviço público, constitua em lei das partes, como
para que tenha efetividade no ocorre no setor privado.
Brasil depende de alteração no
texto constitucional, por força do Já a Convenção 158 da OIT, relatiprincípio da legalidade na Admi- va ao término da relação de trabanistração Pública.
lho por iniciativa do empregador,
estabelece princípios e enunciados
Ou seja, enquanto não for alterado que devem ser observados para
o artigo 37 da Constituição, a ne- efeito de despedida do trabalhador
gociação que implique aumento de por iniciativa do empregador.
despesa só terá validade após ser
transformada em lei pelo Congres- Trata-se de importante convenção
so Nacional.
- já foi ratificada pelo Congresso em
1992 e denunciada por FHC em 1996
A iniciativa, portanto, é um gesto - que inibe a dispensa de empregados
importante no sentido da necessi- a menos que exista causa justificada
dade de institucionalizar a nego- relacionada à capacidade, comportaciação coletiva no serviço público, mento ou necessidade de funcionamas é insuficiente para atingir esse mento da empresa, estabelecimento
objetivo plenamente.
ou serviço, conforme seu artigo 4º.

O setor patronal, contrário à
Convenção, certamente terá algum
tipo de resistência, seja alegando
que a regulamentação da matéria
depende de lei complementar, nos
termos do inciso I do artigo 7º da
Constituição, seja condicionando
sua vigência à revogação da multa
de 40% que incide sobre o FGTS
em dispensa sem justa causa, conforme estabelece o artigo 10 do
Ato das Disposições Transitórias
da Constituição.
De fato, o inciso I do artigo 7º da
Constituição garante “relação de
emprego protegida contra despedida imotivada ou sem justa
causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros
direitos”, e o artigo 10 do Ato das
Disposições Transitórias diz que,
até que seja regulamentado esse
dispositivo, a multa por dispensa
passa de 10% para 40% do saldo
do FGTS.
O texto constitucional garante
“proteção contra despedida imotivada” e “indenização compensató-

ria, entre outros direitos”. Portanto,
não há incompatibilidade entre
proteção e indenização, mesmo
nos casos em que for autorizada ou
justifica a demissão, bastando que
a lei complementar explicite isto.
Embora as regras impositivas
estejam reservadas à lei complementar, nada impede que uma
convenção internacional, que
tem status de lei ordinária, possa
estabelecer princípios que pautem
a conduta dos empregadores na
relação com seus empregados,
recomendando que as dispensas
só sejam aceitáveis quando socialmente justificadas.

Antônio Augusto de Queiroz
Congresso Nacional, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.
Assim, bastaria que o Congresso
aprovasse o convênio nos termos
do artigo 5º da Constituição para
superar quaisquer questionamentos quanto à eficácia da convenção
contra a dispensa imotivada.

As iniciativas presidenciais, embora
não g erem efeitos práticos imediatos
– tanto porque ainda dependem da
aprovação do Congresso, quanto porque os convênios não são auto-aplicáveis – são muito louváveis, porquanto
Além disto, a despedida arbitrária sinalizam a disposição do Governo de
ou imotivada do trabalhador, cuja enfrentar esses dois temas.
remuneração possui natureza alimentar, é uma agressão aos direitos
Antônio Augusto de Queiroz
humanos e, segundo o parágrafo
é jornalista, analista político
3º do artigo 5º da Constituição
e diretor de documentação
Federal:
do Diap – Departamento Intersindical

“Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do

de Assessoria Parlamentar.
(Transcrito do jornal do Diap de 15/fev/2008)

DIREÇÃO SEGURA

Efeitos do álcool no organismo
efeitos do álcool no corpo. Ele é
eliminado do organismo através
do fígado, pela respiração, suor e
urina. Esse processo pode levar de
6 a 8 horas.
Não existem métodos para acelerar
a eliminação do álcool. Café forte, ducha de água fria, exercícios
físicos, nada disso funciona. Eles
podem mantê-lo desperto, mas o
álcool ainda estará afetando suas
condições e será registrado pelo
Se você ingeriu 30 mililitros de bafômetro.
álcool, o limite legal de 6 decigramas pode estar próximo: depende O álcool atua diretamente no
de seu peso, sexo, da velocidade cérebro – A bebida alcoólica dá
em que bebeu, se estava em jejum falsa sensação de segurança. Em
etc. Duas latas de cerveja comum algumas pessoas causa euforia.
ou dois copos de vinho, ou ainda Diminui o controle muscular e
uma dose de destilado mais o gene- a coordenação. Prejudica a haroso “chorinho” bilidade de avaliar velocidades,
correspondem a distâncias e reduz a capacidade
30 mililitros de de lidar com o inesperado. Beber
álcool. Se vai di- pode ser um prazer, mas o excesso
rigir, pare antes. é o inferno: beba com responsabilidade. Quem sabe apreciar uma
Eliminação do bebida tem que saber o momento
álcool – Só o de parar. A imprudência de dirigir
tempo resolve a depois de beber pode gerar um
eliminação dos grave acidente de trânsito.

• Mais de mil pessoas morrem,
todo ano, vítimas de acidentes
causados pelo problema.

Lembrete

Conseqüências
• Um décimo de todos os acidentes
com vítimas resultam de dirigir
com excesso de álcool no sangue.
• Um terço dos motoristas e mo-

tociclistas mortos têm níveis de
álcool acima do limite legal.
• Dois terços dos motoristas e passageiros mortos nas madrugadas de
sextas-feiras têm níveis de álcool
no sangue acima do limite legal.

De acordo com o novo Código do
Trânsito Brasileiro, dirigir sob a
influência de álcool em nível superior a 0,6 grama por litro de sangue
ou de qualquer substância entorpecente, é infração gravíssima,
onde o motorista perde 7 pontos,
recebe multa de 900 UFIR, além
da suspensão do direito de dirigir.
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PESQUISA MENSAL
DA CLASSIFICAÇÃO DE ANÚNCIOS*

nº- 82
PESQUISA DE SALÁRIOS E CONDIÇÕES POR AMOSTRAGEM PROFISSIONAL DE VENDAS
Extraídos do setor de homologações do SIVENVI
Ref: Dezembro/2007

DEZEMBRO/2007
687
ESTADÃO %
151
21,98

378
FOLHA
68

%
17,99

1065
TOTAL

%
40,92

POSSUIR VEÍCULO
IDADE
18 a 25
87
12,66
52
13,76
139
13,05
25 a 35
29
4,22
21
5,56
50
4,69
35 a 40
9
1,31
4
1,06
13
1,22
Acima de 40
0,00
0,00
0,00
ESCOLARIDADE
2º Grau
281
40,90
158
41,80
439
41,22
Técnico
61
8,88
34
8,99
95
8,92
Superior
57
8,30
18
4,76
75
7,04
Pós - Graduação
0,00
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE
Norte
29
4,22
18
4,76
47
4,41
Sul
51
7,42
19
5,03
70
6,57
Leste
83
12,08
49
12,96
132
12,39
Oeste
0,00
12
3,17
12
1,13
Interior
0,00
0,00
0,00
Grande São Paulo
54
7,86
23
6,08
77
7,23
TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Até 3 anos
0,00
0,00
0,00
acima de 5 anos
0,00
0,00
0,00
Experiência comprovada
387
56,33
192
50,79
579
54,37
CONHEC. INFORMÁTICA 59
8,59
31
8,20
90
8,45
IDIOMAS
INGLÊS
42
6,11
16
4,23
58
5,45
ESPANHOL
0,00
0,00
0,00
ALEMÃO
0,00
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
47
6,84
21
5,56
0,00
REGISTRO
397
57,79
198
52,38
595
55,87
AUTÔNOMO
290
42,21
180
47,62
470
44,13
O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 02, 09, 16, 23 e 30 de dezembro 2007.

JANEIRO/2007
Total de anúncios :

601
ESTADÃO %
189
31,45%

358
FOLHA
121

959
TOTAL

%
POSSUIR VEÍCULO
33,80%
IDADE
18 a 25
128
21,30%
201
56,15%
329
25 a 35
89
14,81%
0,00%
89
35 a 40
0,00%
0,00%
Acima de 40
0,00%
0,00%
ESCOLARIDADE
2º Grau
309
51,41%
173
48,32%
482
Técnico
78
12,98%
0,00%
78
Superior
102
16,97%
60
16,76%
162
Pós - Graduação
0,00%
0,00%
REGIÃO QUE RESIDE
Norte
84
13,98%
19
5,31%
103
Sul
78
12,98%
42
11,73%
120
Leste
102
16,97%
60
16,76%
162
Oeste
0,00%
0,00%
Interior
0,00%
0,00%
Grande São Paulo
47
7,82%
41
11,45%
88
TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Até 3 anos
0,00%
0,00%
acima de 5 anos
0,00%
0,00%
Experiência comprovada
328
54,58%
121
33,80%
449
CONHEC. INFORMÁTICA 40
6,66%
84
23,46%
124
IDIOMAS
INGLÊS
31
5,16%
16
4,47%
47
ESPANHOL
0,00%
0,00%
ALEMÃO
0,00%
0,00%
FRANCÊS
0,00%
0,00%
DISPONIB. P/ VIAGENS
52
8,65%
21
5,87%
REGISTRO
342
56,91%
182
50,84%
524
AUTÔNOMO
259
43,09%
176
49,16%
435
O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 06, 13, 20 e 27 de janeiro de 2008.

%
62,25%
34,31%
9,28%
0,00%
0,00%
50,26%
8,13%
16,89%
0,00%
10,74%
12,51%
16,89%
0,00%
0,00%
9,18%
0,00%
0,00%
46,82%
12,93%
4,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
54,64%
45,36%

TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
SOMENTE FIXOS
SOMENTE COMISSÕES
-

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

-

MÁXIMA

-

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
SERVIÇO
-

Total de Homologações: 85/ Total de Amostragens: -

Ref: Janeiro/2008
TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
2
SOMENTE FIXOS
4
SOMENTE COMISSÕES
0

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

R$ 2.948,00

MÁXIMA

R$ 4.200,00

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
6
COMÉRCIO
0
SERVIÇO
0

Total de Homologações: 129/ Total de Amostragens: 6

Atitude, Desenvolvimento
e Resultados

O Nuclave - Núcleo de Aperfeiçoamento em Vendas tem como foco formar, treinar e aperfeiçoar os profissionais de vendas e interessados em desenvolver-se, produzir e disseminar conhecimento, antecipando
necessidades e buscando excelência.
Para isso, oferece cursos livres de curta duração, palestras, oficinas e seminários, além de um serviço de
Atendimento Corporativo que de programas especialmente planejados para o segmento de empresas.
Veja nossa programação e conheça tudo o que podemos lhe oferecer em nosso portal (www.vendedores.
com.br).

AGENDA DE EVENTOS
MARÇO/ABRIL 2008
PALESTRA
GRATUITA

Total de anúncios :

TRABALHANDO OBJEÇÕES:
COMO VENCER O NÃO
Objetivos: Identificar os caminhos mais eficazes para superar as
principais e mais freqüentes objeções de vendas.
Data: 18/mar
Horário: 19h
Dia da semana: terça-feira
Vagas: Limitadas

DESENVOLVENDO HABILIDADES GERENCIAIS
Objetivos: Proporcionar o desenvolvimento de suas habilidades de comunicação, cultivando relações produtivas entre colaboradores, incluindo
as principais responsabilidades para treino e seu desenvolvimento.
Programa:
• Sensibilização para mudanças (abertura para mudanças);
• Seu papel como supervisor;
• Ampliação da capacidade gerencial;
• Planejamento, organização e controle;
• O papel dos gestores e chefias intermediárias. O que é ser líder?
• Gerenciamento do tempo;
• Delegação de poderes;
Início: 24/mar
• Comunicação interpessoal;
• Tomada de decisões;
Término: 27/mar
• Liderança e motivação humana;
Horário: 19h/22h
Dias da semana: segunda a • Como transformar equipe em potencial em times de alta performance;
• Treinamento e desenvolvimento do pessoal/avaliação de desempenho;
quinta
• Administração de conflitos;
Carga horária: 12 horas
• Empregabilidade e Marketing Gerencial.
Investimento: R$ 150,00
Incluso: Material Didático, Certificado e Coffee-Break.
(Associados: 40% de desconto)
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Objetivos: Desenvolver melhor a comunicação, visando
à clareza, precisão e concisão da linguagem.
Programa:
• O autoconhecimento como passo inicial;
• Como cativar e conquistar pessoas;
• O poder da Comunicação eficaz;
• O corpo "fala" (comunicação não-verbal);
• Técnicas para preparar uma apresentação de sucesso;
• Como falar de improviso e com propriedade;
• Como conquistar e captar a atenção do seu publico;
• Como se tornar um comunicador bem-sucedido;
• O poder de Síntese e a força das palavras.
Início: 31/mar
Término: 3/abr
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)

O SEGREDO: COMO SE TORNAR
O MAIOR VENDEDOR DA SUA EMPRESA
Objetivos: Sensibilizar os participantes e permitir que cada um
crie estratégias de marketing pessoal, desenvolva seu poder
pessoal e conquiste maiores posições profissionais e reconhecimento.

Início: 7/abr
Término: 10/abr
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)

Programa:
• Motivação ou Automotivação?;
• Sensibilização para mudanças;
• Mude sua vida e seja feliz;
• Os novos tempos para o profissional de vendas;
• O segredo;
• Vender ou ajudar o cliente a comprar?;
• Vendas, uma abordagem sistêmica:
- objetivos
- planejamento
- organização
- direcionamento
- controles.
• Estratégias de Marketing e a área de vendas;
• Rumo ao Sucesso!

VIABILIZE NOVAS FRENTES DE MERCADO

Objetivos: Proporcionar ao participante meios de expandir seu
mercado através da prospecção de novos clientes, com o uso de
técnicas criativas e fidelizadoras.
Programa:
• O Planejamento como instrumento de Gestão;
• A expansão nos negócios a partir do Relacionamento;
• Como manter clientes atuais e fidelizá-los;
• A segmentação e a prospecção de clientes;
• As ferramentas de marketing como reforço ao processo
de expansão dos negócios;
• O marketing mix e a pesquisa de mercado na orientação
de futuras ações;
• A decisiva participação da equipe para atingir os objetivos;
• A integração, o comprometimento e a motivação corporativa.
Início: 14/abr
Término: 17/abr
Horário: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

PALESTRA
GRATUITA

COMUNICAÇÃO: QUEM DESENVOLVE VENDE

SETE COMPETÊNCIAS
ESSENCIAIS AO MERCADO
DE TRABALHO
Objetivos: Conscientizar os participantes das competências exigidas pelo mercado, como adquiri-las e
administrá-las.
Data: 24/abr
Horário: 19h
Dia da semana:
quinta-feira
Vagas: Limitadas

VENDA O QUE O CONSUMIDOR
QUER COMPRAR
Objetivos: O participante aprende a analisar ativamente o processo de compra, mobilizando conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas
com o comportamento de compra, identificando os
traços individuais dos consumidores e a influência
do contexto social nas decisões de compra.

Programa:
• Reconhecer como é feito o estudo do comportamento das empresas
e do consumidor pelos profissionais de marketing;
• Definir as necessidades e desejos dos consumidores e aplicar as
ferramentas de Marketing nesse cenário;
• Aplicar as teorias que explicam o comportamento do consumidor
como indivíduo, no processo de compra;
• Identificar grupos de referência, líderes de opinião, classes sociais,
estilo de vida, cultura e valores no contexto social do comportamento
do consumidor;
• Analisar as diversas etapas do processo de decisão compra incluindo
os aspectos de adaptação das estratégias de marketing, considerando
os diferentes tipos de consumidores.

Início: 5/mai
Término: 8/mai
Horários: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
(Associados: 40% de desconto)

DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS EM LIDERANÇA
Objetivos: Desenvolver nos participantes a
capacidade de entender os processos fundamentais de gerenciamento e desenvolvimento
pessoal, auxiliando no desenvolvimento de suas
próprias habilidades de liderança.
Programa:
• Sensibilização para Mudanças;
• O Líder como Agente de Mudanças;
• Definindo Performances;
• Meu Subordinado não está Desempenhando como Quero: Deficiência de Treinamento ou Oportunidade Gerencial?;
• Feedback e suas Implicações;
• Planejamento como Ferramenta Gerencial;
• Responsabilidades do Líder para o Desenvolvimento da Equipe;
• Todos os Problemas Começam no Recrutamento;
• Recrutando, Liderando e Mantendo Equipes de Sucesso;
• Como Energizar Equipes Vencedoras;
• Como Energizar Pessoas para Formar Equipes de Sucesso.
Início: 12/mai
Término: 15/mai
Horários: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta Incluso: Material Didático,
Carga horária: 12 horas
Certificado e Coffee-Break.
Investimento: R$ 150,00
(Associados: 40% de desconto)
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Alguns clientes In Company
• M. Cassab Comércio e Indústria Química
• Minolta Copiadora do Amazonas Ltda.
• Lingerie 25 (Rede de lojas Atacado e Varejo)
• Silominas Equip. de Proteção Industrial Ltda.
• Lojas Strutura (Varejo)
• Açobril Soluções em Aço
• Transpaulo Caminhões e Peças
• Lojas Resgate (Varejo)
• Yakult S. A.
• Comercial Rocha Pan Ltda.
• Luporini Distribuidora de Peças Ltda.
• Superpedido Comercial Ltda.

“Superando Desafios Com a Força da Equipe” é o título da palestra
proferida dia 19 de janeiro último, pelo consultor do Nuclave José
Antonio Kairalla Caraccio, para a firma M. Cassab Comércio e Indústria Ltda.
Local: Hotel Fazenda Paraty, em Ibiúna (São Paulo).
Na foto, a equipe Cassab e nosso consultor.

PA G A M E N T O
Através de depósito bancário em nome do Sindicato dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado
de São Paulo - Banco Itaú - Agência 0057 C/C nº 89320-8.
Enviar o comprovante de depósito para validar a inscrição
pelo fax: (11) 3104-2387. O participante que não puder
comparecer ao evento em que se inscreveu terá o valor do
seu pagamento garantido como crédito para novas inscrições
por 12 meses.

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

BOLSA DE EMPREGOS

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

No tempo em que não havia automóveis, na cocheira de um famoso
palácio real, um burro de carga
curtia imensa amargura, em vista
das pilhérias dos companheiros de
alojamento.
Reparando-lhe o pêlo maltratado,
as fundas cicatrizes do lombo e a
cabeça tristonha e humilde, aproximou-se formoso cavalo árabe
que se fizera detentor de muitos
prêmios, e disse, orgulhoso:
- Triste sina a que recebeste! Não
invejas minha posição em corridas? Sou acariciado por mãos de
princesas e elogiado pela palavra
dos reis!
- Pudera! - exclamou um potro de
fina origem inglesa. Como conseguirá um burro entender o brilho
das apostas e o gosto da caça?
O infortunado animal recebia os
sarcasmos, resignadamente.
Outro soberbo cavalo, de procedência húngara, entrou no assunto
e comentou:
- Há dez anos, quando me ausentei
de pastagem vizinha, vi este miserável sofrendo rudemente nas mãos do
bruto amansador. É tão covarde que
não chegava a reagir, nem mesmo
com um coice. Não nasceu senão
para carga e pancadas. É vergonhoso
suportar-lhe a companhia.
Nisto, admirável jumento espanhol
acercou-se do grupo, e acentuou
sem piedade:
- Lastimo reconhecer neste burro
um parente próximo. É animal
desonrado, fraco, inútil, não sabe
viver senão sob pesadas disciplinas.
Ignora o aprumo da dignidade pessoal e desconhece o amor-próprio.
Aceito os deveres que me competem até o justo limite; mas se me
constrangem a ultrapassar as obrigações, recuso-me à obediência,
pinoteio e sou capaz de matar.
As observações insultuosas não
haviam terminado, quando o rei

• MG Master (Rede de Lojas Centauro)
• Fort Knox
• Livraria Martins Fontes
• União Química Paulista Tanatex S. A.
• Robtec - Tecnologia Industrial
• CNPH - Distribuidor de Produtos Hospitalares
• Frigor Hans Ind. e Com. de Carnes Ltda.
• Editora do Brasil
• Polimold Industrial S. A.
• Bronzearte Ind. e Com. S. A.
• Villarta Elevadores
• Coats Corrente Ltda.

O Burro

entrou no recinto em companhia do
chefe das cavalariças.
- Preciso de um animal para serviço
de grande responsabilidade, informou o monarca. Um animal dócil e
educado, que mereça absoluta confiança. O empregado perguntou:
- Não prefere o árabe, Majestade?
- Não, não - falou o soberano - é
muito altivo e só serve para corridas em festejos oficiais sem maior
importância.
- Não quer o potro inglês?
- De modo algum. É muito irrequieto e não vai além das extravagâncias
da caça.
- Não deseja o húngaro?
- Não, não. É bravio, sem qualquer
educação. É apenas um pastor de
rebanho.
- O jumento espanhol serviria? insistiu o servidor atencioso.
- De maneira nenhuma. É manhoso
e não merece confiança.

Decorridos alguns instantes de
silêncio, o soberano indagou:
- Onde está meu burro de carga?
O chefe das cocheiras indicou-o,
entre os demais.
O próprio rei puxou-o carinhosamente para fora, mandou ajaezá-lo
com as armas resplandecentes de
sua Casa e confiou-lhe o filho ainda
criança, para longa viagem.
E ficou tranqüilo, sabendo que poderia colocar toda a sua confiança
naquele animal.
Assim também acontece na vida.
Em todas as ocasiões, temos sempre grande número de amigos, de
conhecidos e companheiros, mas
somente nos prestam serviços de
utilidade real aqueles que já aprenderam a servir, sem pensar em si
mesmos.
(Autor desconhecido)
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Carnaval de Todos os Tempos

O carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas
e representativas do mundo. Por isso, ela foi intensamente comemorada
em nossa Colônia
Neste ano, nossa Diretoria Social promoveu um carnaval
de “arromba”. Na opinião dos associados, ela foi uma das
melhores festas dos últimos anos, e teve a Casa lotada.
A par da comemoração, associados e convidados desfrutaram de momentos de lazer e descanso, quer seja na
hidroginástica ou nos jogos (palitinho, bocha, buraco e
basquete entre outros).
As crianças foram monitoradas pela Equipe Só-Rindo
durante todos os dias, quer seja nos bailes do Salão ou
nos jogos.
A animação no Timoneiro foi grande e Enzo e seu grupo
foram muito aplaudidos.
Mas o que todos queriam, mesmo, era brincar durante
o reinado de Momo, exibir suas fantasias e concorrer a
prêmios.
Os jurados, sem vínculo com os fantasiados, julgaram
com rigor.
Nossa Diretoria Social agradece de forma especial às
senhoras Ivone Silva e Edissa Amaral, pelo trabalho de
maquiagem dos foliões.
Agradece, ainda, ao incansável diretor Renato Barbosa e
à senhora Sônia Conte que não pouparam esforços para
que tudo saísse perfeito.

Premiados
ntil
Categoria Infa
Luxo
tinez Signori
a
1º - Juliana Mar
Feitosa da Oss
egina Alencar
R
a
ri
to
ic
V
2º

Originalidade
1º - Cauê Menck Santana Gabriel
2º - Alessandra Martinez Signori

Originalidade
1º - Maria Catar
ina
2º - Maria Neide S. Franco
Cardoso de Car
valho

lto
Categoria Adu
Luxo
ta
1º - Raul Batis
oraes
M
de
2º - Karen

cos
Categoria Blo
Madri
1º - Damas de
l
2º - Cascave

Relembrando a história do carnaval

O carnaval tem sua origem no
entrudo português, onde, no passado, as pessoas jogavam, uma
nas outras, água, ovos e farinha. O
entrudo ocorria num período anterior à quaresma e, portanto, tinha
um significado ligado à liberdade.
Este sentido permanece até os dias
de hoje no carnaval.

O entrudo chegou ao Brasil por
volta do século XVII e foi influenciado pelas festas carnavalescas
que ocorriam na Europa. Em
países como Itália e França, o
carnaval era em formas de desfiles
urbanos, onde os carnavalescos
usavam máscaras e fantasias.
Personagens como a colombina,
o pierrô e o Rei Momo também
foram incorporados ao carnaval
brasileiro, embora sejam de origem européia.
No Brasil, no final do século
XIX, começam a aparecer os
primeiros blocos carnavalescos,
cordões e os famosos corsos.
Estes últimos tornaram-se mais
populares no começo do século
XX. As pessoas se fantasiavam,
decoravam seus carros e, em
grupos, desfilavam pelas ruas
das cidades. Está aí a origem
dos carros alegóricos, típicos das
escolas de samba atuais.
No século XX, o carnaval foi
crescendo e tornando-se cada
vez mais uma festa popular. Esse
crescimento ocorreu com a ajuda
das marchinhas carnavalescas. As

músicas deixavam o carnaval cada produto da mistura dos ritmos da
vez mais animado.
polca ao one-step e ao rag-time
norte-americano e aparece, no
Escolas de Samba – A primei- carnaval carioca, em 1920.
ra escola de samba surgiu no Rio A marchinha caracteriza-se por
de Janeiro e chamava-se Deixa ser de modalidade de fundo de
Falar. Foi criada pelo sambista brejeiro, fácil de reter e dançar, e
carioca Ismael Silva. Anos mais por prestar-se à crítica, à sátira, à
tarde a Deixa Falar transformou-se galhofa. Põe-se, assim, em consona escola de samba Estácio de Sá. nância com o espírito da metrópole
A partir daí o carnaval de rua co- da alegria, razão pela qual logo se
meça a ganhar um novo formato. tornou um dos atrativos maiores
Começam a surgir novas escolas do carnaval cantado no Rio.
de samba no Rio de Janeiro e em
São Paulo. Organizadas em Ligas Ao lado do samba, a marchinha
de Escolas de Samba, começam passou a formar a dupla principal
os primeiros campeonatos para dos ritmos da grande festa do
verificar qual escola de samba era povo. Muitos a consideram banal
mais bonita e animada.
como ritmo, mas o certo é que a
marchinha é o ponto alto do carnaCarnaval de rua – O carnaval val. Enquanto o samba é geralmende rua manteve suas tradições te sentimental, romântico e chorão,
originais na região Nordeste do na fase carnavalesca, embora de
Brasil. Em cidades como Recife maior sonoridade, a marchinha é
e Olinda, as pessoas saem às ruas viva, crepitante, buliçosa, por vedurante o carnaval no ritmo do zes canalha e, portanto, bem mais
frevo e do maracatu.
animada. O samba é poético ou
Os desfiles de bonecos gigantes, filosófico; a marcha é caricatual e
em Recife, são uma das princi- gargalhante, brejeira e maliciosa.
pais atrações da cidade durante o
carnaval.
A malícia é exagerada. Em muitos
Na cidade de Salvador, existem casos, o duplo sentido nem chega
os trios elétricos, embalados por a ser duplo e alguns compositores
músicas dançantes de cantores e fazem versos fáceis de serem subsgrupos típicos da região. Na cidade tituídos nas horas de maior entudestacam-se também os blocos siasmo, pois as palavras e frases do
negros como o Olodum e o Ileyaê, original já sugeriam a troca.
além dos blocos de rua e do Afoxé
Filhos de Gandhi.
No cancioneiro carioca estão
inscritas centenas de marchas
Origem das marchinhas carnavalescas que, além do êxito
de carnaval – A marchinha é popular alcançado, são magníficas

produções, consideradas como
clássicos da música popular brasileira.
A marchinha é uma das cinco modalidades da cantiga carnavalesca.
É mais de Momo do que o samba,
que surge a qualquer tempo. Fora
do carnaval, a marchinha é rara.
Aparece por vezes nas comemorações juninas ou natalinas, ou para
fixar uma festa ou acontecimento
de vulto.

Rei Momo - O dono do carnaval – A mitologia grega trata

Momo, filho do Sono e da Noite,
como o deus da zombaria, do
sarcasmo, da galhofa, do delírio,
da irreverência e do achincalhe.
Diante do seu costume de criticar
e ridicularizar os outros deuses, a
divindade maior do Olimpo perdeu
a paciência com ele e o despachou
para a Terra, onde o divino deportado passou a ser representado
por um jovem tirando a máscara
e mostrando o rosto zombeteiro,
ao mesmo tempo em que sacudia
guizos e apresentava o estandarte
da folia que era a razão da sua
existência.
A coroação de um rei Momo na
Terra vem de longa data, pois houve
tempo em que na Roma antiga, durante a realização de determinadas
festas, o soldado escolhido como o
mais belo de todos era quem recebia
a coroa de monarca brincalhão, o
que lhe dava o direito de comer, be





jan/fev - 2008 - O Arauto

Página 10

COLÔNIA DE FÉRIAS






ber e brincar até esgotar totalmente
suas forças, sem que ninguém o
impedisse de fazer coisa alguma.
Depois de finda a farra, e ao contrário do que acontece hoje em dia, ele
era solenemente levado ao altar do
deus Saturno e ali sacrificado com
todas as honras que merecia.
A figura de Momo no carnaval
brasileiro surgiu em 1933, no Rio
de Janeiro, graças a um cronista
esportivo do jornal “A Noite” que
apresentou aos carnavalescos um
boneco feito em papelão e sugeriu
sua indicação como comandante
da folia. Esse boneco desfilou no
centro da cidade, sendo depois colocado em seu trono para presidir

de forma simbólica as comemorações daquele ano. Mas como
os proprietários do jornal não
se contentaram com o resultado
conseguido, foi então iniciada uma
campanha para escolher um rei de
carne e osso, que acabou sendo
o muito gordo Moraes Cardoso,
responsável pela seção de turfe
da empresa jornalística. Após
ser vestido como rei e saudado
com um “Vive le Roi” pelos seus
colegas de redação, o jornalista
desfilou pelas ruas da cidade, onde
foi saudado com muita serpentina,
confete e lança-perfume. Estava
criada, assim, a figura do rei
Momo, primeiro e único.
Moraes Cardoso reinou absoluto

Origem do Confe

te
Na Roma Antiga, os lup
ercos, sacerdotes
de Pã, saíam no dia 15
de fevereiro só
com sangue de cabra sob
re o corpo, perseguindo as pessoas nas
ruas. No Brasil,
os portugueses faziam
uma guerra de
baldes de água e lixo qu
e chamavam de
"entrudo", sem dança ou
música. No começo do século passado,
o molha-molha
foi substituído por confet
es, serpentinas e
lança-perfume.

no carnaval carioca até 1948,
quando faleceu. Depois, até 1967,
seu substituto passou a ser escolhido por entidades carnavalescas
e jornalistas, mas em 1968 sua
eleição foi oficializada por lei
estadual, e em 1988, por lei municipal. O concurso para a escolha
do rei Momo, no Rio de Janeiro,
tornou-se oficial em 1950, e desde
essa época sua realização corresponde a um verdadeiro espetáculo
popular.

Carnaval tem data móvel – O

primeiro domingo após o 14º dia de
lua nova é o domingo de Páscoa. Ou,
o primeiro domingo após a lua cheia,
posterior ao equinócio da primavera,

Lança-Perfume

grande invenção
O lança-perfume foi a
Surgiu em1906,
do carnaval brasileiro.
se espalhou de
o
no Rio de Janeiro, e log
ado na Suíça,
ric
fab
norte a sul do país. Era
rafinhas de
gar
em
o
pela Rodo, e produzid
nde número de
vidro que provocavam gra
do lançou o proacidentes. Em 1927, a Ro
tálicas douradas,
duto em embalagens me
com a marca
que eram comercializadas
Rodouro.

Em 1886, os jornais ch
amaram de cordões os grupos de foliõe
s mascarados e
provocadores, que eram
puxados por um
mestre com apito o qual
comandava tambores, cuícas e reco-reco
s, dando origem
ao termo.

Blocos

O primeiro bloco do qual
se tem notícia foi
criado pelo sapateiro Jos
é Nogueira Paredes, em 1848, no Rio de
Janeiro, quando
ele saiu batendo o bumb
o na horizontal,
hoje o surdo, convidand
o "quem quiser,
venha atrás". Nesta época,
os blocos eram
formados apenas por ho
mens.

Corso

Cordões

é o domingo de Páscoa. Se o 14º dia
da lua nova ou da lua cheia posterior
ao equinócio da primavera cair no dia
21 de março e for sábado, o domingo
de Páscoa será no dia 22 de março.
Entretanto, se a primeira lua cheia
(isto é, o 14º dia após o equinócio
da primavera) for 29 dias depois
do 21 de março, o domingo de
Páscoa só poderá ser 25 de abril,
isto é, o mais tarde possível. Como
o primeiro dia da lua nova, antes
de 21 de março, situa-se, necessariamente, entre 8 de março e 5 de
abril, a Páscoa só pode cair entre
22 de março e 25 de abril.
O domingo de carnaval cairá sempre no 7º domingo que antecede ao
domingo de Páscoa.

A moda do corso foi lançada em 1907,
quando o carro das filhas do presidente da
República, Afonso Pena, percorreu a Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, no
Rio de Janeiro, antes de levá-las para o
prédio para onde iam assistir à folia.

Grandes Sociedades
s da
m ass oc iaç õe s de jov en

Es tas era
enormes carros
classe alta que saíam em
com mensagens
alegóricos, geralmente
e sociedade foi
políticas. A primeira grand
Carnavalescas,
es
Congresso das Sumidad
onais liberais e
ssi
fi
criada em 1855, por pro
é de Alencar.
saudade pelo escritor Jos

JURADOS DO CARNAVAL
DE TODOS OS TEMPOS

Márcia Reis de Souza, Cos
mo Gabriel Neto,
Valdete dos Santos Andra
de, Maria Cristina
dos Santos Carreira e Die
go Farias Berigo
(Bradesco), júri da catego
ria Infantil
ra,
o, Eliane Maria S. Teixei
Luiz Rodrigues Coutinh
dos
eira
Per
ir
Valdec
Gilda Sanches, Aparecido
o
Correa, júri categoria Lux
Santos e Antenor Pinto

ido, Vera e
Eid, Roseli, Luciano, Gu
Blocos
ria
ego
cat
Márcio, júri da
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Galeria de fotos



Rei Momo (Ítalo Ruggero) e
Marquesa (Ruth Ruggero) são
saudados pela diretoria...
Edson e Rei Momo

Edson e Marquesa

...e desfilam pelo Salão

O “pirata” Fernando Barbosa
Rodrigues e Edson
Érika Gonzalez e Edson

Victória Regina A. F. da Ossa,
a Bruxinha, 2º lugar em Luxo
infantil, acompanhada da
mamãe Maria Ilza Alencar F.
da Ossa e Edson

Edson e Renato com Elza, Alessandra e
Juliana Signori, 1º lugar na categoria Luxo
infantil

Sorridentes, elas “encaram” a câmera
Damas de Madri, 1º lugar na
categoria Blocos

Bloco Cascavel, o 2º colocado na categoria

Carlos Sétimo, com sua fantasia
original, e Guilherme Rodolpho Ertner,
nosso diretor social
Maria Neide Cardoso de Carvalho recebe o
prêmio pelo 2º lugar na categoria Originalidade

Karen Morais de Oliveira, 2º lugar na
categoria Luxo

Neusa Lourenço da
Costa e sua luxuosa
fantasia

Márcia
Auricchio e
sua baiana
estilizada

Maria Catarina de Souza Franco, a Dama de
Copas, 1º lugar na categoria Originalidade

Isabela, a Carmen Miranda
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Bruna Lumare Bazzarelli recebe medalha de
participação dos nossos diretores sociais Jorge
Zósimo dos Santos e Guilherme Rodolpho Ertner

O Ford 29, construído pelos funcionários da Colônia
(Luciano, Alcivan, Sérgio, Jefferson e Bonfim), desfilou no
corso do Salão

Porta-bandeira e mestre-sala são saudados por
Izolda N. Pinto...

Márcio, Isabela e Mariane

...e por Edson Ribeiro Pinto

Márcio e Mariane “encarnaram” o carnaval

As crianças ficam ansiosas para brincar

Rei, Marquesa, mestre-sala, porta-bandeira e
carro alegórico

O Palhaço José Carlos Pereira Lins brinca com
as crianças

Isabela M. Dentine de Andrade e
Robson Batista pegaram carona
no corso

O bloco infantil se diverte com as fitas
Mariane Cardoso de Carvalho, a
porta-bandeira, recebe medalha
pela participação

O Mestre-sala, Márcio
Bernardes (monitor da Equipe
Só-Rindo) ostenta sua medalha

Edson, Izolda, Ana Ertner e Dionirce dos Santos

O casal folião
Isabela e Robson não resistem ao
Fordinho...

Edson e
Guilherme
R. Ertner
comemoram
o sucesso dos
foliões

...e desfilam com o Palhaço

Pose especial dos fantasiados para nosso Arauto

