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Semana Santa

e Páscoa

A Páscoa é uma festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, de 20 a 24 de
março, nosso Departamento Social promoveu diversas atividades e comemorações em nossa
Colônia de Férias. Dentre elas, destacamos a apresentação do Grupo Folclórico Casa de Portugal
de Praia Grande, com danças de várias regiões do país. Leia e veja fotos nas páginas 10, 11 e 12.
Dia 22 de maio, data em que cristãos comemoram Corpus Christi, nossa Colônia
de Férias, através do Departamento Social, promoverá 4 dias de eventos – 22,
23, 24 e 25 de maio. Além das tradicionais atividades, dia 24 haverá a Noite
Brasileira, animada pelo conjunto Samba 7, que fez muito sucesso em nosso
carnaval, animando as horas de aperitivo no Timoneiro. Faça já sua reserva:
(11) 3116-3750, em nossa Secretaria.

Contribuição sindical

O coelhão informa as atividades
programadas

Monitores da equipe Só-Rindo comandam as atividades na piscina

A grande maioria das empresas recolhe corretamente as contribuições que
descontam de seus empregados. Entretanto, no sistema sindical se constatam
equívocos e uma vítima ingênua e desatenta a sofrer as conseqüências – o
empregado. Leia Editorial na página 2.

Não perca os prazos

Músicos do Grupo Folclórico

Chamamos a atenção de nossos companheiros que tenham tido Cadernetas
de Poupança nos anos de 1989, 1990 e 1991, na vigência dos Planos Verão,
Collor I e Collor II e que pretendam pleitear seus direitos às diferenças. Veja
meses e o que é preciso para não perder os prazos. Página 2.

Danças de todas as regiões de Portugal foram
apresentadas

Dirigentes da
Aposentadoria tardia CNTC recebem
O Ministério da Previdência pretende criar um “abono de permanência” para
estimular trabalhadores que já podem se aposentar a continuar no mercado.
Com a medida, que deve ser encaminhada neste semestre ao Congresso, esses
trabalhadores ficarão livres da contribuição previdenciária e poderão garantir
um ganho adicional na aposentadoria. Página 9.

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, produzindo e disseminando conhecimento, antecipando necessidades e buscando excelência. Para
isso, oferece cursos livres de curta duração, palestras, oficinas e seminários,
além de um serviço de Atendimento
Corporativo com programas especialmente planejados para o segmento de
empresas. Próximos cursos e palestras
nas páginas 6, 7 e 8.

ministro do Trabalho

O Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi (PDTRJ), visitou a Sede da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio, em Brasília, no último
dia 9 de abril, e participou de um almoço oferecido
pela diretoria da entidade.
O objetivo do encontro, de acordo com os 17 dirigentes
da CNTC, foi estreitar relações com o Ministério do
Trabalho e Emprego, e buscar soluções para os problemas mais graves que enfrentam os trabalhadores
no comércio. Leia nas páginas 4 e 5.

Carlos Lupi e Antônio Alves de Almeida,
presidente da CNTC

Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi,
troca idéias com Edson Ribeiro Pinto

Aspecto geral do salão de almoço
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EDITORIAL

Contribuições sindicais de categorias diferenciadas
Sobre o tema acima, a grande
maioria das empresas recolhe
corretamente as contribuições que
descontam de seus empregados.
Entretanto, no sistema sindical se
constatam equívocos e uma vítima
ingênua e desatenta a sofrer as
conseqüências.
Os vilões são: 1º, as empresas
mal assessoradas, que, seja por
ignorância, seja por praticidade,
recolhem as contribuições descontadas de seus empregados
de categoria diferenciada (no
caso, os vendedores externos,
promotores de vendas externas,
auxiliares de vendas etc.), para
os sindicatos preponderantes,
violando o artigo 477 - Parágrafo
1o - CLT, c/c art. 511, Parágrafo
3o e lei 3.207/57;
Em 2 o lugar, lamentavelmente,
são os próprios companheiros
dirigentes de sindicato de empregado, representativo das categorias preponderantes (que aceitam
as contribuições equivocadas e,
ademais, homologam rescisões
de empregados de outra categoria
que não a sua); tais companheiros,
infelizmente, são censurados,
pois contribuem para o enfraquecimento do sistema sindical
a que pertencem, e a seu favor
nem podem alegar ignorância,
visto que conhecem perfeitamente
bem o sistema sindical nacional
vigente.

E a vítima inocente é sempre o
empregado, que paga de seu bolso
as contribuições para sindicato que
não é o seu (de lei), sem que possa
ter nenhum benefício da norma
coletiva daquele, visto que, por
lei, se lhe aplicam as normas coletivas de seu sindicato e não as dos
da categoria preponderante.
Ou seja, é vitima, porque gasta
um dinheiro à toa, visto que ajuda
a sustentar sindicato que, por lei,
nada pode fazer por ele. Ou seja,
ingenuamente, fortalece o sindicato que lhe é alheio e enfraquece
o seu, de sua categoria, visto que
não contribui para ele que exerça
o direito de representação legal
na negociação e, ademais, batalha
no dia-a-dia para que direitos
seus sejam preservados e novos
conquistados.
São ingênuos porque imaginam
que sua contribuição é a retribuição do fato de receberem eventualmente reajustes em épocas da
preponderante, imaginando que
isto é decorrência daquela contribuição, quando na realidade este
fato se trata de uma violação da lei
(pois, caberia receber o reajuste na
data base de sua categoria e não na
data base da preponderante).
Ocorre que os direitos contidos
na norma coletiva não são apenas
os dos reajustes, mas sim diversos
outros, aliás, próprios e únicos,

das categorias diferenciadas. Por
exemplo, não se queira buscar o
direito ao quilômetro rodado nas
normas do sindicato de metalúrgicos; nem mesmo as regras de
médias comissionais (visto que
metalúrgicos não ganham por comissão). E assim por diante.
No momento em que o companheiro precisar ir à Justiça, não poderá
utilizar a norma coletiva do outro
sindicato (da preponderante), e,
sim, a do seu sindicato (no caso,
dos vendedores, promotores etc.,
de vendas externas).
Portanto, independentemente, de
datas equivocadas de reajustes não
permita que seu patrão recolha a
sua contribuição para sindicato
que não é o seu.
Sendo participante de nossa categoria, é para cá que devem ser
dirigidas as contribuições.
E quanto aos companheiros dirigentes de categorias preponderantes, apelamos que siga nosso
exemplo, não aceitando contribuições de empresas dos empregados
que não são de sua categoria, pois,
só assim fortaleceremos o sistema
sindical.
Contrariar o sistema, por alguns reais
a mais, constitui um verdadeiro “tiro
no pé”, pois, serve aos argumentos
dos que repudiam a existência dos

próprios sindicatos e ainda são
passíveis do risco real de sofrerem
processo de devolução do pago indevidamente, com todos os ônus que
isto acarreta para o sindicato.

Por outro lado, acordos coletivos
feitos com sindicatos que não
são os respectivos da categoria,
simplesmente não tem eficácia¸ é
como se não existisse¸ visto que
somente são reconhecidos pelo
direito os acordos com os representantes legais dos empregados
(e os empregados de categorias
diferenciadas, reitera-se, não são
representados pelos sindicatos da
categoria preponderante).

E às empresas que agem incorretamente, apelamos para que
cumpram as normas legais, sob
pena de verem anulados os atos
praticados. As homologações feitas em sindicatos que não sejam
os “respectivos” do empregado,
por exemplo, simplesmente não Portanto, a todos interessa o recotem validade!
lhimento correto das contribuições,
embora cada um dos envolvidos
Ainda cabe às empresas refletirem não perceba esta realidade, ou,
que a razão de existir dos sindica- por outra, somente perceberá a
tos é lutar por seus representados, realidade quando tiver que brigar
mas, que, neste mister, se inclui na Justiça por direitos, seja para
esclarecê-las para que cumpram defender-se, seja para pleiteá-los.
corretamente suas obrigações
legais, pagando corretamente os Conclamamos, pois, a todos os
direitos na rescisão e no curso companheiros empregados, de
do contrato de trabalho, evitan- nossa categoria, a exigir que suas
do sofrer processos. Ora, obter contribuições sejam vertidas a
orientações inaplicáveis a elas este sindicato (que é o seu), e não
é simplesmente inútil. Atente-se ao da categoria preponderante
que somente o sindicato respectivo (que lhe é totalmente alheio).
de seu empregado é que pode dar Estendemos o apelo às empresas,
à empresa orientação segura de para sua segurança, e aos demais
cumprimento integral das normas dirigentes, para o fortalecimento
coletivas e legais aplicáveis.
do sistema sindical e preservação
de sua entidade.
Além disso, há ainda o risco real
de pagar duas vezes, isto é, sofrer Edson Ribeiro Pinto
o processo de cobrança do sindi- Presidente
cato correto, por recolhimentos
indevidos ao sindicato da categoria
Nivaldo Pessini
preponderante.
Advogado

CADERNETAS DE POUPANÇA

Diferenças de poupanças dos Planos
Verão, Collor I e Collor II
Chamamos a atenção de nossos
companheiros que tenham tido Cadernetas de Poupança nos meses 1-23/1989, 2-3-4-5/1990 e 1-2-3/1991, e
que pretendam pleitear seus direitos
às diferenças, que muitos Juízes não

aceitam dar andamento a processos necessitando-se refazer o pedido.
sem os respectivos extratos.
A prescrição é 20 anos.
Por outro lado, os bancos têm demorado muito tempo para fornecer Deste modo, o Plano Verão (o
os extratos completos, via de regra mais antigo) prescreverá em

16/1/2009. Portanto, o momento
certo para “correr atrás dos extratos” é agora! Não deixe para
última hora, pois poderá perder o
direito às diferenças, como ocorreu com muitos companheiros

quanto ao Plano Bresser.
O pedido de extratos deve abranger
os meses acima citados. Qualquer
dúvida, telefone para 3107-6713,
com Marisa ou Ana Paula.
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OPINIÃO

Tripé da democracia no Governo Lula
Antônio Augusto de Queiroz
O papel de três instituições essenciais à democracia – partidos,
sindicatos e imprensa – passa por
importantes transformações no
Brasil. As mudanças são qualitativas e meritórias, porque resgatam
a verdadeira vocação destas instituições sem, contudo, eliminar as
organizações não-governamentais
(ONGs) nem tampouco prejudicar
a área de atuação destes novos
atores sociais, como a defesa do
consumidor, a política ambiental,
as questões de gênero e raça, os
direitos das crianças e idosos,
entre outros.
Os partidos políticos, por decisão
recente do Supremo Tribunal
Federal (STF), passaram a ser os
detentores dos mandatos de seus
representantes (presidente da
República, governador, prefeito,
senador, deputado e vereador),
devendo estes seguir a doutrina, o
ideário e o programa das legendas

pelas quais foram eleitos, sob pena conquistas do movimento sindi- privadas de comunicação perdendo
de perda de titularidade do cargo. cal no Governo Lula.
o monopólio da formação de opinião
no País. O advento da internet e o
Este fato, além de por fim ao tro- Nestes primeiros cinco anos de man- surgimento de novos meios e formas
ca-troca partidário, fortalece os dato, pode-se mencionar 10 gestos de divulgação e disseminação de
partidos e exige deles uma maior do Governo para com o movimento informações, inclusive via veículos
clareza de propósitos e definições sindical: 1) retirada do Congresso do oficiais, tem deixado a grande impolíticas e ideológicas como con- projeto de flexibilização da CLT; 2) prensa preocupada com a audiência
dição para continuarem cumprindo veto à Emenda 3 da Super Receita; e/ou leitura de seus periódicos.
a missão de disputar e gerir o poder 3) aumento real do salário mínimo;
nas três esferas de governo: fede- 4) correção da tabela do imposto O desespero dos grandes conral, estadual e municipal.
de renda; 5) MP do comércio aos glomerados de comunicação por
domingos; 6) projeto de reconhe- audiência e venda de publicações,
Os sindicatos, por intermédio cimento das centrais sindicais; 7) depois de perder a campanha para
das centrais – recentemente le- envio ao Congresso das convenções deposição do presidente Lula, vai
galizadas – têm dado importantes 151 e 158 da OIT; 8) decreto de desde o denuncismo vazio, passa
demonstrações de unidade na participação sindical no Sistema pela tentativa de editorialização
defesa de políticas públicas e das “S”; 9) realização de concursos e das notícias, até a espetacularizalutas e bandeiras da classe tra- reajuste salarial dos servidores; e ção de crimes e assassinatos, como
balhadora. Além da participação 10) compromisso de participação da o da menina Isabella Nardoni.
em diversos órgãos colegiados representação dos trabalhadores nos
de diálogo social e espaços pú- conselhos das empresas estatais.
A população ganhou novos meios,
blicos, nos quais são debatidos
como os blogs e as rádios e teleassuntos de interesse da classe A imprensa, igualmente, passa por visões públicas e/ou comunitárias,
trabalhadora, pode-se credenciar um importante processo de trans- para se informar e formar seu
à pressão sindical uma série de formação, com as grandes empresas juízo de valor sobre os fatos e

notícias, não dependendo apenas
da grande imprensa. A prova disto
é que campanhas assumidas pelos
conglomerados de comunicação
não têm obtido êxito, especialmente quando camuflam outros
interesses.
A tendência de resgate do verdadeiro papel das instituições que
constituem o tripé da democracia,
se confirmada em governos futuros, será bom para o trabalhador,
para o eleitor, para o consumidor,
para o contribuinte, para o cidadão e, principalmente, para os
governantes, que deixarão de ser
reféns de eventuais chantagens
de grandes conglomerados de
comunicação.
Antônio Augusto de Queiroz
é jornalista, analista político
e diretor de Documentação do Diap.
(Transcrito do Jornal do Diap de 30/abr/2008)

Messianismo tributário
Osiris Lopes Filho
O presidente Lula, recentemente,
em reunião com os líderes da
ampla base de apoio ao seu governo, exortou que acelerassem a
tramitação da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC 233/08),
que trata da denominada reforma
tributária.

Infelizmente, a matéria não tem
merecido a atenção que a relevância da questão exige. Em verdade
há ampla e profunda reforma no
campo dos tributos – impostos
e contribuições. Mas a reforma
também é decisiva na área financeira. Explico: a relação tributária
encerra-se com o pagamento do
tributo. O que ocorre posteriormente é matéria financeira, isto é,
as destinações posteriores feitas
com os recursos arrecadados a
título de tributos.

Evidente que o empenho do presidente da República não se resume
à rapidez dos trâmites legislativos,
mas engloba a própria aprovação
dessa PEC. Trata-se de ampla e
profunda modificação das principais fontes de recursos tributários, Nessa área, referente às destinaobtidos pela União e pelos Estados ções da arrecadação, não tem havie Municípios.
do os necessários esclarecimentos,
a serem prestados pelas autoridaNão é, a bem da verdade, apenas des fazendárias, com fundamento
uma reforma tributária, embora em simulações com dados reais,
o que propõe envolva todos os tirados das séries históricas de
principais tributos do país, as arrecadação, projetando-as, com
contribuições destinadas a fornecer base nas alterações propostas.
recursos à seguridade social (Co- São criadas várias destinações de
fins, PIS, CSLL e ainda a Cide dos recursos para fundos, por exemplo,
combustíveis) bem como o ICMS, com o produto da arrecadação do
dos estados e do Distrito Federal. imposto de renda, do IPI e do novo

tributo da União sobre circulação
de bens e prestação de serviços,
cuja designação extra-oficial é de
imposto sobre o valor agregado
federal (IVA-F), que, vergonhada
ou misteriosamente, não recebe
esta designação no texto da PEC,
mas sim nas declarações do ministro da Fazenda e de seu porta-voz
tributário.
Afora isso, retira-se todo o poder
– ou melhor, o que ainda resta desse poder – disciplinatório do ICMS
pelos estados e o Distrito Federal.
Toda a disciplinação do ICMS
estará concentrada em órgãos da
União, dividida irracionalmente
– novo Confaz (poderosíssimo),
presidente da República (fortalecido), Senado (enfraquecido) e Câmara de Deputados (fraquíssimo,
pois não terá sequer a iniciativa
de propor a lei complementar do
ICMS).

que é relevante, e se destrói toda a
generosa construção das fontes de
recursos para a seguridade social,
como concebida na Constituição
de 1988.

simplificação do sistema tributário.
O magnetismo messiânico do presidente Lula hipnotizou o Congresso, os partidos com compromisso
com os trabalhadores e os goverEm síntese: a autonomia da Pre- nantes estaduais e municipais. Não
vidência Social vai para o brejo, há espírito crítico em ação.
aprovada essa PEC. Idem, com
a autonomia financeira dos Esta- Dessa concentração de poder
dos e do Distrito Federal, cujas que está sendo engendrada uma
atribuições serão meramente ar- conclusão pode ser estabelecida.
recadatórias. De entes federados,
Quem vai pagar a conta, no final,
passam a agentes arrecadadores,
será o padecente tributário, o
ou, elegantemente, de participantes
do pacto federativo, com dignidade povo brasileiro, pela inércia de
constitucional, a autarquia admi- seus representantes no Congresso,
hipnotizados pelo messianismo do
nistrativa.
Guia Nacional.
É preocupante o que ocorre, a
declaração de que não vai ocorrer
Osíris Lopes Filho
mudança significativa, como disse
é advogado e professor de Direito
autoridade federal, vai-se trocar
na Universidade de Brasília (UnB);
seis por meia dúzia.

O Guia Nacional diz que tudo vai
Propõe-se a centralização na União melhorar. Mais exportação, dinada política tributária do país, no mização da atividade econômica,

foi secretário

da Receita Federal.

(Transcrito do Jornal do Diap de 29/abr/2008)
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO COMÉRCIO - CNTC

Dirigentes da CNTC
recebem ministro do Trabalho e Emprego
dos Comerciários de São Paulo e
da UGT, Ricardo Patah.

Dia 9 de abril, último, ocorreu a
visita do ministro do Trabalho e
Emprego, Carlos Lupi, à CNTC. O
ministro foi recebido pela diretoria
da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio para
um almoço fraterno e informal, ao
qual também estiveram presentes
os deputados Paulo Pereira da
Silva (PDT/SP), presidente da FS,
Brizola Neto (PDT/RJ) e Dagoberto Filho (PDT/MS).
O objetivo da visita, a convite
da diretoria da CNTC, foi para
proporcionar ao ministro um
melhor conhecimento da atuação
e representação da Entidade, bem
como o estreitamento de relações
com o Ministério do Trabalho e
Emprego, sobretudo na busca do
diálogo para a solução de alguns
temas cruciais para os trabalhadores no comércio, como é o caso do
trabalho aos domingos e feriados,
entre outros.
A apresentação da diretoria e convidados ao ministro foi feita pelo
diretor 1º secretário José Augusto
da Silva Filho, conforme segue:
Antônio Alves de Almeida – presidente; Levi Fernandes Pinto – 1º
vice-presidente; Vicente da Silva,
2º vice-presidente; Idelmar da
Mota Lima, 2º secretário; Valmir
de Almeida Lima – 1º tesoureiro;
Saulo Silva – 2º tesoureiro; Luiz
de Souza Arraes – diretor do Patrimônio; José Francisco de Jesus
Pantoja Pereira – diretor Social e
Assuntos Legislativos; Luiz Carlos Motta – diretor de Assuntos
Internacionais; Guiomar Vidor
– diretor de Assuntos Culturais

Antônio Alves de Almeida recebe o ministro Carlos Lupi

O ministro, que nunca militou na vida sindical, reconheceu que
é difícil administrar o MTE, mediador entre capital e trabalho,
mas ele gosta de desafios: “Na vida a gente escolhe um
lado e desagrada outro e o meu, por ser coerente
à linha do pensamento brizolista, sem dúvida,
que será sempre o trabalho”.
e Orientação Sindical; Lourival
Figueiredo Melo – diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários;
Juracy Martins dos Santos – diretor de Assuntos de Seguridade

Social; Raimundo Nonato dos
Santos – diretor Administrativo
do CET/CNTC; José Lucas da
Silva – conselheiro Fiscal; Edson
Ribeiro Pinto - 1º suplente da

Ministro Carlos Lupi e Edson Ribeiro Pinto trocam idéias

Diretoria, presidente da Fenavenpro e do nosso Sindicato; Ageu
Cavalcante Lemos – 1º diretor da
Representação Internacional; e o
convidado, presidente do Sindicato

Ao saudar o ministro Carlos Lupi,
o presidente da CNTC, Antônio
Alves de Almeida, ressaltou o
tempo em que no Brasil quase
não havia desemprego e existia
mais equilíbrio na justiça social,
onde o Estado se preocupava
mais com a classe trabalhadora, e
oferecia o suporte naquilo que os
diferenciava e desequilibrava na
relação entre capital e trabalho.
“Os antecessores do presidente
Lula implantaram no país o liberalismo, causando o desemprego
generalizando, pois cerca de 30
milhões de desempregados foram
jogados na informalidade. Assim,
tomando conhecimento que um
político do PDT seria o ministro
do Trabalho, tivemos a sensação
de que o tempo da aplicação da
justiça social estava voltando, isto
por que o Partido fundado pelo
saudoso Leonel Brizola, discípulo
de Getúlio Vargas, que sempre
defendeu o equilíbrio social e os
direitos do trabalhador; essa é a
nossa sensação”, disse Almeida.
O diretor 2º vice-presidente da
Confederação, Vicente da Silva,
presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Estado
do Paraná, em nome dos demais
presentes, resumidamente apresentou ao ministro alguns pontos mais
importantes a serem tratados no
âmbito do Ministério do Trabalho
e Emprego, esclarecendo, todavia,
que oportunamente os mesmos
seriam devidamente encaminhados
oficialmente, através de documento dirigido a sua Excelência.

Brizola Neto (PDT-RJ) cumprimenta Edson Ribeiro Pinto
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José Lucas da Silva (Conselho Fiscal), Edson Ribeiro Pinto (1º suplente da
Diretoria) e Juracy Martins dos Santos (diretor de Assuntos de Seguridade Social )

Ministro Carlos Lupi: “A categoria serve de interface entre o
consumidor, a venda propriamente dita e o empresário do comércio,
um dos setores que mais empregam atualmente no País”

Principais pontos tratados

a) Trabalho aos domingos e feriados – fiscalização e orientação por
parte do Ministério do Trabalho para que a interpretação da Lei
nº. 11.603/07 não deixa dúvidas de aplicar-se também aos supermercados, os quais só podem funcionar nestes dias através de
negociações coletivas. Retomar as discussões tripartites sobre o
trabalho no comércio aos domingos, bem como a necessidade de
revogação dos itens da relação contida na Seção II (Comércio), a
que se refere o Art. 7º do Decreto nº 27.048/49, que regulamenta
a Lei nº 605/49;
b) Revogação do Artigo 12 da Instrução Normativa nº 06/2007, de
07.08.2007, do MTE, que determina a comunicação ao Ministério
Público do Trabalho - MPT do conteúdo das cláusulas dos instrumentos coletivos registrados no Ministério do Trabalho;
c) Alteração dos Códigos Sindicais – Ministério do Trabalho vem
aceitando proceder a alteração dos códigos dos sindicatos, ignorando a vinculação automática prevista na CLT (artigos 533 a 539)
às entidades superiores (Federação e Confederação);
d) Redução da jornada de trabalho - para 36 horas semanais, com a
instituição de turnos diários de 6 horas e empregados diferentes,
como forma de geração de empregos e redução da violência, devendo ser instituída nova forma de custeio para cobrir os encargos
sociais da folha de salários;
e) Risco de substituição da Contribuição Sindical pela Contribuição
Negocial.

O deputado Paulo Pereira da Silva
(PDT/SP) destacou a importância
da visita do ministro do Trabalho
e Emprego Carlos Lupi à CNTC e
resumiu em poucas palavras o perfil, o trabalho e as características
de atuação de sua excelência na
defesa dos interesses e direitos dos
trabalhadores brasileiros, dando
prova disto recentemente quando
da votação da Lei nº. 11.603/07
(regulamentação do trabalho aos
domingos e feriados) na Câmara
dos Deputados, a qual apesar de
não ter sido aprovada da forma
como queriam os comerciários,
orientando toda a bancada do PDT

Carlos Lupi e Antônio Alves de Almeida continuam a trocar idéias durante o almoço

Edson Ribeiro Pinto (1º suplente da diretoria), Luiz de Souza Arraes (diretor de
Patrimônio), deputado Dagoberto Filho (PDT-MS), José Lucas da Silva (Conselho
Fiscal), ministro Carlos Lupi, Ildemar da Mota Lima (2º secretário) e Maria de
Fátima Montandon Gonçalves (secretária da presidência)

Antônio Alves de Almeida, em seu discurso: “Os antecessores do presidente Lula
implantaram no país o neoliberalismo causando o desemprego generalizado e
jogando na informalidade cerca de 30 milhões de desempregados”, lamentou

(partido ao qual à época presidia)
a votar na revisão do Projeto, assim como aprovado no âmbito do
Senado Federal; revisão também
defendida pela CNTC, a qual se
empenhou no encaminhamento
de Emendas junto àquela Casa revisora, obtendo-se a unanimidade
dos votos dos parlamentares do
seu partido. Acrescentou, ainda,
a necessidade da continuidade da
aproximação da CNTC ao ministro
Carlos Lupi, no sentido de promover um maior estreitamento de relações com o MTE visando à defesa
de temas relevantes e importantes
para as categorias que integram a

entidade, principalmente de suas
respectivas reivindicações.
Por sua vez, o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi,
agradeceu a acolhida fraternal com
a qual foi recebido. Ressaltou a
representação da Confederação,
salientando a importância da categoria comerciária por ser “aquela
que serve de interface entre o
consumidor, a venda propriamente
dita e o lucro, que é o interesse
do empresário do comércio”, um
dos setores que mais empregam
atualmente. Também enfatizou
ser “um homem que gosta de
desafios” e que por reconhecer
que no caso dos “domingos” a lei

ainda não havia atendido aos objetivos propostos, estava disposto
a enfrentar o desafio de continuar
com as negociações para evoluir
para uma situação mais favorável
aos trabalhadores, sobretudo na
questão dos “supermercados”,
destacando, inclusive, o Parecer da
Consultoria Jurídica do Ministério
que determinou fosse elaborado e
publicado.
Quanto aos demais temas tratados,
ainda referindo-se “aos desafios”,
Carlos Lupi disse estar no aguardo
das pressões e reivindicações que
com certeza ainda viriam de todas
as partes, mas, principalmente
das entidades representantes dos
trabalhadores.
(Colaboração e fotos: CNTC)

Aspecto do almoço
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FEVEREIRO/2008
Total de anúncios :

629
ESTADÃO %
168
26,71

395
FOLHA
98

959
TOTAL

%
%
POSSUIR VEÍCULO
24,81
62,25
IDADE
18 a 25
117
18,60
94
23,80
211
22,00
25 a 35
72
11,45
25
6,33
97
10,11
35 a 40
0,00
0,00
0,00
Acima de 40
0,00
0,00
0,00
ESCOLARIDADE
2º Grau
329
52,31
148
37,47
477
49,74
Técnico
59
9,38
19
4,81
78
8,13
Superior
87
13,83
31
7,85
118
12,30
Pós - Graduação
0,00
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE
Norte
64
10,17
17
4,30
81
8,45
Sul
72
11,45
49
12,41
121
12,62
Leste
89
14,15
60
15,19
149
15,54
Oeste
0,00
0,00
0,00
Interior
0,00
0,00
0,00
Grande São Paulo
53
8,43
39
9,87
92
9,59
TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Até 3 anos
0,00
0,00
0,00
acima de 5 anos
0,00
0,00
0,00
Experiência comprovada
297
47,22
132
33,42
429
44,73
CONHEC. INFORMÁTICA 76
12,08
53
13,42
129
13,45
IDIOMAS
INGLÊS
26
4,13
15
3,80
41
4,28
ESPANHOL
0,00
0,00
0,00
ALEMÃO
0,00
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
44
7,00
16
4,05
0,00
REGISTRO
298
47,38
169
42,78
467
48,70
AUTÔNOMO
331
52,62
226
57,22
557
58,08
O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes nas
datas de 03, 10, 17 e 24 de fevereiro de 2008.

MARÇO/2008
Total de anúncios :

753
ESTADÃO %
179
23,77%

478
1231
FOLHA
%
TOTAL
121
25,31%

%
POSSUIR VEÍCULO
0,00%
IDADE
18 a 25
142
18,86
108
22,59
250
20,31
25 a 35
64
8,50
31
6,49
95
7,72
35 a 40
5
0,66
0,00
5
0,41
Acima de 40
0,00
0,00
0,00
ESCOLARIDADE
2º Grau
357
47,41
169
35,36
526
42,73
Técnico
48
6,37
25
5,23
73
5,93
Superior
115
15,27
63
13,18
178
14,46
Pós - Graduação
0,00
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE
Norte
78
10,36
53
11,09
131
10,64
Sul
53
7,04
29
6,07
82
6,66
Leste
71
9,43
43
9,00
114
9,26
Oeste
36
4,78
19
3,97
55
4,47
Interior
0,00
0,00
0,00
Grande São Paulo
63
8,37
41
8,58
104
8,45
TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Até 3 anos
0,00
0,00
0,00
acima de 5 anos
0,00
0,00
0,00
Experiência comprovada
341
45,29
181
37,87
522
42,40
CONHEC. INFORMÁTICA 87
11,55
49
10,25
136
11,05
IDIOMAS
INGLÊS
34
4,52
21
4,39
55
4,47
ESPANHOL
0,00
0,00
0,00
ALEMÃO
0,00
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
52
6,91
23
4,81
0,00
REGISTRO
387
51,39
254
53,14
641
52,07
AUTÔNOMO
366
48,61
224
46,86
590
47,93
O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes nas
datas de 02, 09, 16, 23 e 30 de março de 2008.

PESQUISA DE SALÁRIOS E CONDIÇÕES POR AMOSTRAGEM PROFISSIONAL DE VENDAS
Extraídos do setor de homologações do SIVENVI
Ref: Fervereiro/2008
TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
SOMENTE FIXOS
SOMENTE COMISSÕES
-

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

-

MÁXIMA

-

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
SERVIÇO
-

Total de Homologações: 132/ Total de Amostragens: -

Ref: Março/2008
TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
5
SOMENTE FIXOS
3
SOMENTE COMISSÕES
1

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

R$ 2.318,12

MÁXIMA

R$ 4.400,00

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
8
COMÉRCIO
1
SERVIÇO
0

Total de Homologações: 112/ Total de Amostragens: 9

AGENDA DE EVENTOS
MAIO/JUNHO 2008
MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA DE VENDEDORES
Objetivos:
Propiciar aos participantes uma análise dos novos patamares dos
processos de liderança e motivação nas pessoas e organizações, em
especial os aspectos diretamente relacionados ao desenvolvimento
das habilidades e comportamentos requeridos pelos responsáveis
em obter resultados através de seus colaboradores.
Programa:
Início: 30/jun
• O que é motivação?
Término: 3/jul
• Os maiores desmotivadores;
Horários: 19h/22h
• O seu maior motivador;
Dias da semana: segunda a quinta • Como energizar equipes vencedoras;
Carga horária: 12 horas
• Atitudes x comportamentos;
Investimento: R$ 100,00
• Feedback: você sabe utilizar esta ferramenta?
Incluso: Material Didático, Certi- • Uso da punição;
ficado e Coffee-Break.
• Teoria da Liderança Situacional.
(Associados: 40% de desconto)

PALESTRA
GRATUITA

PESQUISA MENSAL
DA CLASSIFICAÇÃO DE ANÚNCIOS*

nº- 83

NÃO BASTA TER DIFERENCIAL,
TEM QUE SABER USÁ-LO

Objetivos:
Muitas empresas não conseguem "vender" o seu diferencial,
mesmo tendo um produto ou um serviço muito superior ao do
seu concorrente. Com isso, acabam se nivelando à concorrência e
entrando na guerra de preços. E numa guerra de preços não existe
vencedor; todos perdem no médio ou no longo prazo.
Data: 10/jul
Horário: 19h
Dia da semana: quinta-feira
Vagas: Limitadas

COMO USAR SUA COMUNICAÇÃO COMO FORÇA DE
FECHAMENTO DA VENDA
Objetivos:
Reconheça seus pontos fortes na comunicação, torne-a eficaz
e aumente seu fechamento de vendas.
Programa:
• Antes de mais tudo, Conhecendo um pouco mais de você;
• A força das perguntas;
• Perguntas que vendem por você - Usando os
"motivos de compra" a seu favor;
• Os "Caminhos das Pedras";
• O Método PAGC - Perguntas de Alto Ganho Consultivo;
• Dicas e segredos da arte de perguntar e escutar além
das palavras;
• Análise da Linguagem Corporal - Principais regras e segredos.

Início: 14/jul
Término: 17/jul
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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TRABALHANDO OBJEÇÕES: COMO VENCER O NÃO
Objetivos:
Identificar os caminhos mais eficazes para superar as
principais e mais freqüentes objeções de vendas.
Programa:
• Formas e tipos de defesas mais comuns;
• Os motivos / causas geradoras;
• Análise e classificação de suas objeções;
• A objeção Preço - Um caso à parte a ser entendido;
• Gerenciando Objeções - Usando as objeções para
realizar negócios;
• Argumentação consistente que encanta.
Início: 21/jul
Término: 24/jul
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)

Testemunhais
"Os trabalhos feitos pelo Nuclave contribuem para o desenvolvimento
de equipes de vendas promovendo a integração e reciclando
conceitos fundamentais para o crescimento de profissionais de
alta performance".
Flavio Alberto Polo
Gerente Comercial - Divisão Química Fina
M. Cassab Com. e Ind. Ltda.

Objetivos:
Adquirir uma visão conceitual sobre negociações, desenvolver as
metodologias e técnicas ampliando o raciocínio estratégico.
Programa:
• A "Concretização do Negócio", o momento mágico da venda;
• Que Mudou: do antagonismo à parceria
- Não ao Fechamento e Sim ao Relacionamento;
• Facilitadores;
• As regras que comandam a concretização de negócios:
• Regras básicas;
• Formulando perguntas de alto ganho;
• Identificando os sinais de compra;
• Principais erros.
•As antigas técnicas que ainda dão certo:
• Tentativas: Clássicas e Informais, tipos, usos e cuidados.
• Preparando as ferramentas básicas:
• Benefícios + benefícios + benefícios;
• Os vencedores e a concretização de negócios.

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

DESENVOLVENDO HABILIDADES GERENCIAIS
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.

Invista em você
mesmo!
Através de seus palestrantes, profissionais da mais alta competência,
que ensinam como nos diferenciarmos num mercado tão competitivo,
o Nuclave – há mais de 15 anos – ministra cursos e palestras e prova
que o profissional de vendas tem de estar em dia com as novas tecnologias para o bom desempenho de suas funções.

CONCRETIZANDO NEGÓCIOS - FECHANDO VENDAS

Início: 28/jul
Término: 31/jul
Horário: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

nº- 83

"Os instrutores da Nuclave são altamente qualificados, e nos
transmitem sua experiência prática gerando conhecimento de
altíssimo valor".
Juliano Luis Martins Dal Bom
Gerente de Operacional
Microsffer Informática
"O treinamento que tive acrescentou muito no meu dia-a-dia; o
palestrante passou de uma forma dinâmica e clara as habilidades
gerencias!"
Allison Guerrero Ortiz
Gerente Loja Scene
Shopping Tatuapé
"Curso pratico, dinâmico, motivador, agrega muito em nosso
dia-a-dia. Vale a pena participar".
Michele Rodrigues dos Santos
Doce Aroma Food Ingredients
"Um desempenho superior depende de um aprendizado
superior".
Silvia Lopes Ferreira
Ramalivros Distribuidora Ltda.
"Seriedade com grandes profissionais são os principais pontos que
norteiam o Nuclave".
Michelle Estudillo
Gerente Comercial Nacional
Syroplast Proteção Plástica Ltda.

Início: 4/ago
Término: 7/ago
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 Nuclave contribuiu para o desenvolvimento profissional dos
Colaboradores da Luporini, através da realização de um curso
de atendimento in Company. O curso foi completo, dinâmico e
envolvente".
Thatiana Nunes Pinho
Gerente de Recursos Humanos
Luporini Distribuidora de Autopeças Ltda.
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E

O Barco

m um largo rio, de
difícil travessia, havia um barqueiro que
atravessava pessoas
de um lado para o outro. Em uma das viagens, iam um
advogado e uma professora. Como
quem gosta de falar muito, o advogado pergunta ao barqueiro:
- Companheiro, você entende de
leis?
- Não, respondeu o barqueiro.
E o advogado compadecido:
- É pena, você perdeu metade da
vida.
A professora, muito social, entra
na conversa:
- Seu barqueiro, você sabe ler e
escrever?
- Também não, respondeu o barqueiro.
- Que pena... (condói-se a mestra).
Você perdeu metade de sua vida!
Nisso, chega uma onda bastante
forte e vira o barco. O barqueiro,
preocupado, pergunta:
Vocês sabem nadar?
- Não!
Responderam eles rapidamente.
- Então é uma pena, conclui o
barqueiro. Vocês perderam toda
a vida.

nº- 83
O maior vendedor de sonhos
da História
Pequenos pormenores mudam uma vida
Os que desprezam os pequenos
acontecimentos nunca farão grandes descobertas. Os pequenos momentos mudam grandes rotas.

A vida é um contrato de risco.
Basta estar vivo para correr riscos.
Risco de fracassar, ser rejeitado,
frustrar-se consigo mesmo, decepcionar-se com os outros, ser
incompreendido, ofendido, reprovado, adoecer. Não devemos correr
Não há saber maior ou saber
riscos irresponsáveis, mas também
menor.
não devemos temer andar por terHá saberes diferentes.
renos desconhecidos, respirar ares
nunca antes respirados.
Paulo Freire
Viver é uma grande aventura.
Pense nisso e valorize todas as
Quem ficar preso num casulo com
pessoas com as quais tenha conmedo dos acidentes da vida, além
tato. Cada uma delas tem algo de
de não os eliminar, será sempre
diferente para ensinar.
frustrado. Quem não tem audácia e
disciplina pode alimentar grandes
sonhos, mas eles serão enterrados
(Colaboração de Maria Berto,
nos solos da timidez e nos destrocoordenadora de Treinamento
ços das suas preocupações.
& Desenvolvimento do Nuclave).

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.

O material humano é vital para o sucesso de um empreendimento. Uma
empresa pode ter máquinas, tecnologia, computadores, mas, se não

tiver homens criativos, inteligentes,
motivados, que saibam prevenir os
erros, trabalhar em equipe e pensar
no longo prazo, poderá sucumbir.

Ser feliz, do ponto de vista da
psicologia, não é ter uma vida
perfeita, mas saber extrair sabedoria dos erros, alegria das dores,
força das decepções, coragem dos
Os que são incapazes de se repen- fracassos.
sar serão sempre vítimas e não
autores da sua história.
(Trecho do livro de Nunca Desista
Os problemas existem para serem dos Seus Sonhos, de Augusto Cury,
resolvidos e não para nos contro- médico, psiquiatra, psicoterapeuta
larem.
e escritor.)

As duas vizinhas
Havia duas vizinhas que vivam
em pé de guerra. Não podiam se
encontrar na rua que era briga na
certa. Depois de um tempo, dona
Maria descobriu o verdadeiro valor da amizade e resolveu que iria
fazer as pazes com dona Clotilde.
Ao se encontrarem na rua, muito
humildemente, disse dona Maria:
- Minha querida Clotilde, já estamos nessa desavença há anos e sem
nenhum motivo aparente. Estou
propondo para você que façamos
as pazes e vivamos como duas boas
e velhas amigas.
Dona Clotilde, na hora, estranhou
a atitude da velha rival e disse que
iria pensar no caso. Pelo caminho
foi matutando:
- Essa dona Maria não me engana,
está querendo me aprontar alguma
coisa e eu não vou deixar barato.
Vou mandar-lhe um presente para
ver sua reação. Chegando em casa,
preparou uma bela cesta de presentes, cobrindo-a com um lindo

papel, mas encheu-a de esterco
de vaca.
- Eu adoraria ver a cara da dona
Maria ao receber esse ‘maravilhoso’ presente. Vamos ver se ela vai
gostar dessa, pensou.
Mandou a empregada levar o presente à casa da rival, com um bilhete:
“Aceito sua proposta de paz e,
para selarmos nosso compromisso,

envio-te esse lindo presente”.
Dona Maria estranhou o presente,
mas não se exaltou: “Que ela está
propondo com isso? Não estamos
fazendo as pazes? Bem, deixa
pra lá”.
Alguns dias depois, dona Clotilde
atende a porta e recebe uma linda
cesta de presentes coberta com um
belo papel.
- É a vingança daquela asquerosa
da Maria. Que será que ela me
aprontou!
Qual não foi sua surpresa ao abrir
a cesta e ver um lindo arranjo das
mais belas flores que podiam existir num jardim, além de um cartão
com a seguinte mensagem:
“Estas flores são o que te ofereço em prova da minha amizade.
Foram cultivadas com o esterco
que você me enviou e que proporcionou excelente adubo para meu
jardim. Afinal, cada um dá o que
tem em abundância em sua vida”.
(Autor desconhecido)
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VOCÊ E A PREVIDÊNCIA

Pagamento antecipado de
benefícios só vale neste ano
Marilena dos Santos Seabra
O pagamento antecipado dos
benefícios do INSS para os segurados que recebem até um salário
mínimo (R$ 415,00) só vale para
este ano. Esse período é o tempo
em que estará em vigor o acordo
provisório do Ministério da Previdência Social com os bancos, feito
no ano passado.

segurados que recebem até um salário mínimo. Esse era um pedido
antigo dos bancos.

Por outro lado, o INSS deixou
de pagar por um ano as taxas aos
bancos por conta do crédito aos
aposentados e pensionistas. Em
2007, o governo pagava R$ 0,30
Pelo acordo, o governo concordou por pagamento em conta corrente
em antecipar para os cinco últimos e R$ 1,07 por saque de benefício
dias úteis do mês o pagamento dos com cartão magnético.

Ministério da Previdência
quer estimular
aposentadoria tardia
O Ministério da Previdência pretende criar um “abono de permanência” para estimular trabalhadores que já podem se aposentar
a continuar no mercado. Com a
medida, que deve ser encaminhada
neste semestre ao Congresso, esses
trabalhadores ficarão livres da contribuição previdenciária e poderão
garantir um ganho adicional na
aposentadoria.
Diante do fracasso do Fórum Nacional da Previdência Social em
desenhar uma reforma profunda
no sistema, o “abono de permanência” faz parte dos ajustes pontuais
pregados pelo ministro da pasta,
Luiz Marinho, que diz que o abono
seria uma forma indireta e voluntária de alterar o atual cálculo dos no entanto, concluiu que o fator
benefícios.
não gerou o efeito esperado. O
diagnóstico é que o trabalhador
Os ajustes pontuais no sistema prefere se aposentar com benefítratariam de mudanças infracons- cio menor a adiar o momento do
titucionais, já que o governo não vê descanso.
ambiente político para enviar uma
reforma ao Congresso neste ano. “Já com o abono de permanência,
o cidadão que já cumpriu os requiCom o abono, Marinho afirma que sitos para a aposentadoria poderá
seria possível compensar o efeito continuar trabalhando e terá um
nulo que o fator previdenciário ganho mensal na sua renda”, disse
teve na postergação das aposen- Marinho. A contribuição previdentadorias. O fator está em vigor ciária do trabalhador varia de 8%
desde o final de 1999 e surgiu com a 11% até o teto de contribuição
o objetivo de adiar a aposentadoria (R$ 334,28).
do trabalhador.O mecanismo de
cálculo funciona como um redutor O ministro acrescenta que o tempo
no benefício de quem decide se de permanência no mercado será
aposentar mais cedo.
usado para efeitos de aplicação
do fator previdenciário, ou seja,
A análise técnica da Previdência, o período adicional em atividade

Jogo parlamentar
Vilson Antonio Romero
A noite de 9 de abril no Senado
Federal foi alvissareira para os
aposentados do Regime Geral de
Previdência Social e preocupante
para o governo. Os parlamentares
extinguiram o fator previdenciário
e aprovaram a alteração na forma
de cálculo dos reajustes das aposentadorias com valor superior ao
salário mínimo.
Ambas as alterações legislativas
tiveram a participação preponderante do senador gaúcho Paulo
Renato Paim (PT) que apresentou
o projeto sobre o fator previdenciário e uma emenda em proposta
oficial de elevação do valor dos
benefícios.

Com sua aplicação, por exemplo,
uma mulher que contribuiu por
30 anos e que se aposente aos 55
anos de idade, será surrupiada em
27% do valor de seu benefício.
Isto que ele já é calculado a partir
de uma média computando os
80% maiores valores desde julho
de 1994, corrigidos mês a mês.
Ela – a segurada – somente faria
jus ao benefício integral ou algo
próximo dele se se aposentasse
aos 63 anos, o que representaria a
necessidade de trabalhar 38 anos
ininterruptos.

Os textos aprovados ainda serão
submetidos ao plenário da Câmara
dos Deputados, onde já há uma Pois analistas do setor avaliam
articulação das lideranças gover- que a consolidação do retorno à
nistas no sentido de sua rejeição. regra antiga, onde a aposentadoria
se dava aos 30 anos (no caso das
Os argumentos mais variados são mulheres) e aos 35 anos de contriutilizados para que as alterações buição (homens), faria aumentar a
homologadas pelos senadores despesa previdenciária em cerca de
sejam desconsideradas e vetadas R$ 15 bilhões ao ano.
entre os deputados federais, na
votação em plenário.
Observando a articulação governista na Câmara dos Deputados e
No que diz respeito ao reajuste considerando somente estes frios
das aposentadorias cujo projeto números da contabilidade pública,
estipula a extensão do índice apli- talvez a aprovação dos projetos
cável ao salário mínimo a todos os – embora o senador Paim sempre
proventos, indiscriminadamente, tenha defendido estas mudanças
os integrantes da base de apoio - não tenha passado de um mero
do governo apresentam estudos jogo parlamentar, para a grande
alegando que a medida amplia os torcida eleitora, criando uma argastos do INSS em R$ 3,5 bilhões madilha para o governo em pleno
ano de pleito municipal.
anuais.

influenciará positivamente no
cálculo, elevando o valor do benefício a ser concedido. “Estamos Num regime previdenciário onde,
oferecendo dois ganhos para o apesar das mudanças de metodotrabalhador”, afirmou.
logia, o desequilíbrio financeiro,
anunciado oficialmente, beira os
Para Marinho, dificilmente a medi- R$ 40 bilhões por ano, a cifra, se
da encontrará resistência, pois con- efetivada e real, é bastante preotou com o apoio das bancadas no
cupante.
fórum. O ministro avalia, porém,
o melhor momento para levar o
projeto ao presidente Lula. “Vamos Na outra ponta, a eliminação do
apresentar primeiro o relatório e famigerado fator previdenciário
depois tirar os pontos para trans- também é amplamente criticada
formar em projeto de lei”.
por autoridades federais e deputados da situação.
Marilena dos Santos Seabra
atende em nossa sede,
as terças e quartas-feiras.
É preciso marcar horário
por telefone: 3116-3750.

pois considera simultaneamente a
idade do segurado, sua expectativa
de vida e o conjunto de suas contribuições, no momento da entrada do
requerimento de benefício.

Se, porventura, os deputados analisarem o papel fundamental que
exerce a previdência na sobrevida
digna de um exército de cidadãos
e como fator de redistribuição de
renda nestes pagos desiguais, por
natureza, talvez sejam mantidas
estas mudanças no seguro social
brasileiro. Veremos...
Vilson Antonio Romero é jornalista,
auditor, diretor da
Associação Riograndense
de Imprensa e da Fundação Anfip

Relembrando: a fórmula denominada desta forma foi criada no governo FHC como um dispositivo inibidor das aposentadorias precoces,

de Estudos da Seguridade Social.
E-mail: romero@anfip.org.br.
(Transcrito do Jornal do Diap de15/abr/2008)

mar/abr - 2008 - O Arauto

Página 10

COLÔNIA DE FÉRIAS

O significado da Páscoa

A Páscoa é uma festa cristã que celebra
a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de
morrer na cruz, seu corpo foi colocado
em um sepulcro, onde ali permaneceu, até
sua ressurreição, quando seu espírito e seu
corpo foram reunificados. É o dia santo
mais importante da religião cristã, quando
as pessoas vão às igrejas e participam de
cerimônias religiosas.
Muitos costumes ligados ao período pascal
originam-se dos festivais pagãos da primavera. Outros vêm da celebração do Pessach,
ou Passover, a Páscoa judaica. É uma das
mais importantes festas do calendário judaico, que é celebrada por oito dias e comemora
o êxodo dos israelitas do Egito durante o
reinado do faraó Ramsés II, da escravidão
para a liberdade. Um ritual de passagem,
assim como a “passagem” de Cristo, da
morte para a vida.

da Lua. É possível que ele se tenha tornado
símbolo pascal devido ao fato de a Lua
determinar a data da Páscoa.
Mas o certo mesmo é que a origem da imagem do coelho na Páscoa está na fertilidade
que os coelhos possuem, pois geram grandes
ninhadas.

Como surgiu o chocolate
Você sabe o que é Theobroma? Este é o nome
dado pelos gregos ao “alimento dos deuses”, o
chocolate. Theobroma cacao é o nome científico do chocolate. Quem o batizou assim foi o
botânico sueco Linneu, em 1753.
Mas foi com os Maias e os Astecas que a
história começou.
O chocolate era considerado sagrado por essas
duas civilizações, tal qual o ouro.
Na Europa chegou por volta do século XVI,
tornando rapidamente popular aquela mistura
de sementes de cacau torradas e trituradas,
depois juntada com água, mel e farinha. Vale
lembrar que o chocolate foi consumido, em
grande parte de sua história, apenas como
uma bebida.

Em meados do século XVI, acreditava-se que,
além de possuir poderes afrodisíacos, o chocolate dava poder e vigor aos que o bebiam.
No português, como em muitas outras Por isso, era reservado apenas aos governantes
línguas, a palavra Páscoa origina-se do e soldados.
hebraico Pessach. Os espanhóis chamam a
festa de Pascua, os italianos de Pasqua e os Além de afrodisíaco, o chocolate já foi considerado um pecado, remédio, ora sagrado,
franceses de Pâques.
ora alimento profano. Os astecas chegaram a
A festa tradicional associa à imagem do co- usá-lo como moeda, tal o valor que o alimento
elho, um símbolo de fertilidade, e ovos pin- possuía.
tados com cores brilhantes, representando a Chega o século XX, e os bombons e os ovos
luz solar, dados como presentes. A origem de Páscoa são criados, como mais uma forma
do símbolo do coelho vem do fato de que os de estabelecer de vez o consumo do chocolate
coelhos são notáveis por sua capacidade de no mundo inteiro. É tradicionalmente um
reprodução. Como a Páscoa é ressurreição, é presente recheado de significados. E não é só
renascimento, nada melhor do que coelhos, gostoso, como altamente nutritivo, um rico
complemento e repositor de energia.
para simbolizar a fertilidade!

O coelho
A tradição do coelho da Páscoa foi trazida à
América por imigrantes alemães em meados
Páscoa, data móvel
de 1700. O coelhinho visitava as crianças,
escondendo os ovos coloridos que elas te- O dia da Páscoa é o primeiro domingo
riam de encontrar na manhã de Páscoa.
depois da Lua Cheia, que ocorre no dia ou
depois de 21 março (a data do equinócio).
Uma outra lenda conta que uma mulher Entretanto, a data da Lua Cheia não é a real,
pobre coloriu alguns ovos e os escondeu mas a definida nas Tabelas Eclesiásticas.
em um ninho para dá-los a seus filhos como (A igreja, para obter consistência na data
presente de Páscoa. Quando as crianças des- da Páscoa decidiu, no Conselho de Nicea
cobriram o ninho, um grande coelho passou em 325 d.C, definir a Páscoa relacionada
correndo. Espalhou-se então a história de a uma Lua imaginária - conhecida como a
que o coelho é que trouxe os ovos.
“lua eclesiástica”).
A Quarta-Feira de Cinzas ocorre 46 dias
No antigo Egito, o coelho simbolizava o antes da Páscoa e, portanto, a Terça-Feira
nascimento e a nova vida. Alguns povos de Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa.
da Antiguidade o consideravam o símbolo Esse é o período da quaresma, que começa
na quarta-feira de cinzas.
Com esta definição, a data da Páscoa pode
ser determinada sem grande conhecimento
astronômico. Mas a seqüência de datas varia
de ano para ano, sendo no mínimo em 22 de
março e no máximo em 24 de abril, transformando a Páscoa numa festa “móvel”.
De fato, a seqüência exata de datas da Páscoa
repete-se aproximadamente em 5.700.000
anos no nosso calendário Gregoriano.
Em 2009 a Páscoa será festejada em 12 de
abril e, em 2010, em 4 de abril.


ERRATA

• Na foto dos jurados da
categoria Luxo, o último
membro, à direita, é o sr.
Agenor da Silva

• Nossa Diretoria Social ressalta também o trabalho
das sras. Sônia Conti e Lourdes Barbosa.



EDUCAÇÃO

Carnaval
de Todos os Tempos

Nesta foto, publicada em nossa edição anterior,
retificamos que a fantasia Carona Folgado foi confeccionada pelo sr. Carlos Sétimo de Lima e não pela
equipe de nossa Colônia de Férias
• O Ford 29, confeccionado pela nossa equipe da
Colônia, teve projeto da sra. Lourdes Barbosa.



Convênio
com a Unip

Vestibular
FMU

Para melhor atender aos nossos associados Informamos aos nossos funcionários e
do interior do Estado, celebramos convênio associados, que cursam o Complexo Educom a Universidade Paulista - Unip.
cacional FMU/UniFIAMFAAM e FISP,
Ele está à disposição nas unidades de São
Paulo - Jundiaí - Assis - Bauru - São José do
Rio Preto - São José dos Campos - Sorocaba
- Araçatuba - Limeira - Santos - Campinas
- São José do Rio Pardo e Araraquara.
Portanto, prezado associado, se você tem
filho em idade para cursar uma faculdade,
informe-se através de nosso telefone (11)
3116-3750, na Secretaria, com Reinaldo.

que dia 15 de junho (domingo), às 9 horas,
haverá vestibular para cursos de graduação
e tecnológicos, a fim de proporcionar novas
alternativas de estudos em nível superior
para os beneficiários do referido convênio. A
pós-graduação lato sensu estará recebendo
também a inscrição de novos candidatos.
Outras informações poderão ser fornecidas
pela nossa Secretaria: (11) 3116-3750, com
Reinaldo.
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Grupo Folclórico Casa de Portugal de Praia Grande
O Grupo é legítimo representante da etnia e
tradições portuguesas e, ao longo dos seus
quase 20 de existência, têm mostrado de
norte a sul do Brasil e do exterior toda a
beleza e alegria do folclore de Portugal.
O Grupo já se apresentou em diversas casas
regionais portuguesas, festivais de folclore
em diversos estados, tais como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás
e São Paulo, entre outros.
Em 1992, realizou sua primeira turnê internacional, apresentando-se por 45 vezes
em diversas regiões de Portugal e na região da Galícia, na Espanha, e participou
do Festival Internacional do Folclore na
região de Vigo, mostrando a beleza da
cultura portuguesa e levando também a

alegria e graciosidade do autêntico samba
brasileiro.
Em seus projetos para o futuro além da
gravação do segundo disco, há também uma
segunda digressão cultural a Portugal, e já
receberam proposta para apresentação na
Itália e na França.
O Grupo, pela originalidade e desempenho
nas atuações, é detentor de vários prêmios
da imprensa da Comunidade Portuguesa do
eixo Rio-São Paulo.
Preocupados em manter a originalidade
do folclore que apresentam, mantêm um
intercâmbio regular com diversos Ranchos Folclóricos de Portugal e também
com a Federação Nacional do Folclore
Português.

Músicos do Grupo Folclórico

Bailarinos e músicos

Crianças também participam da preservação das tradições portuguesas

Alegria...

...concentração...

...e talento são as características do Grupo

Semana Santa e Páscoa
De 20 a 24 de março, nosso Departamen- e basquete.
to Social promoveu diversas atividades e
comemorações em Praia Grande.
As crianças tiveram monitoramento da
equipe Só-Rindo, que, sempre atenta,
Associados e convidados disputaram di- divertiram os pequenos.
versos jogos, entre eles: pingue-pongue,
dominó, pebolim, bilhar, bocha, futsal Dia 20, houve Noite de Seresta, no Ti-

moneiro. Dia 22, Meditação (no Salão
Social), palestra proferida pelo nosso
diretor Jorge Evangelista Lima e jantar
com música ao vivo, com Elpídio Moré
(teclado, violão e voz).
À noite, no Salão Social, apresentação
do Grupo Folclórico Português da Casa

de Portugal de Praia Grande.
Todos os dias os presentes desfrutaram
da piscina e da sauna.
Dia 23, além do almoço festivo de Páscoa, à noite todos dançaram no Salão
Social.
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Galeria de fotos

Coelho da Páscoa (obra dos funcionários) exibe a programação
das festividades

Ovo gigante ornamentou o Salão
de Refeições

Lanche da tarde é disputado

Almoço especial para comemorar a data

Aspecto do buffet

Hidroginástica com monitores da equipe Só-Rindo: Daniel, Márcio e Rogério

Jorge Zósimo, Pedro Lupinacci e Hélio Manfredini

Equipe Só-Rindo e a alegria da garotada

Salva-vidas atento ao público

Jorge Evangelista Lima...

... no Salão Social, faz sua Meditação sobre a data

