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Festa Junina em

Praia Grande

Diretores do SindVend foram ao gabinete do deputado Jorge Caruso (PMDB), na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, para agradecer. Na foto, Hélio Manfredini, Sérgio
Auricchio, deputado Jorge Caruso, Edson Ribeiro Pinto e Jorge Zósimo dos Santos
A Quadrilha Atrapalhada é o ponto alto

LEI Nº 13.048, DE 3 DE JUNHO DE 2008
(Projeto de lei nº 521, de 2007, do Deputado Jorge Caruso - PMDB)

Institui o “Dia do Vendedor”
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do
artigo 28, § 4º, da Constituição do Estado, a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica instituído o “Dia do Vendedor”, a ser comemorado, anualmente,
no dia 1º de outubro.
Parágrafo único - A data comemorativa de que trata esta lei homenageia a
categoria profissional diferenciada dos vendedores viajantes, pracistas e assemelhados.
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 3 de junho de 2008.
a)

VAZ DE LIMA – Presidente

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, aos 3 de junho de 2008.
a)

Auro Augusto Caliman - Secretário Geral Parlamentar

Renato, Ítalo, Edson, Sandra e Juliana
divertem-se a valer

Fernanda, Márcio e a pequena
Juliana formam a “família” perfeita

U

ma das festas mais esperadas pelos brasileiros, depois do carnaval, são as festas
juninas, que animam todo o mês de junho
com muita música caipira, quadrilhas,
“casamento”, comidas e bebidas típicas em homenagem a três santos católicos: Santo Antônio, São João
e São Pedro. Naturalmente as festas juninas fazem
parte das manifestações populares mais praticadas no
Brasil. E em nossa Colônia de Férias não é diferente.
Os santos do mês foram comemorados dias 28 e 29
de junho. Páginas 11 e 12.

Dia do Vendedor

– 1º de Outubro
A lei, já sancionada,
é resultado de intenso
trabalho de esclarecimento dos nobres
deputados que efetivamos ao longo dos anos
da divulgação do que
tem sido o trabalho dos
companheiros vendedores, historicamente,
seja na ampliação das

Olha o túnel!

fronteiras nacionais
ao longo do tempo,
seja no estado de São
Paulo, na fixação e
progresso das comunidades do interior, seja
ainda como instrumento de circulação das riquezas produzidas nas
grandes metrópoles.
Editorial, página 2.

Modelo universal
de Previdência
A reforma da Previdência que o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva planeja realizar
para entrar em vigor a
partir de 2011 deverá
propor um modelo
universal para trabalhadores da iniciativa

REPRODUÇÃO

privada e do setor público, inclusive militares. Lula pretende
que tenha ainda regras
para uma transição
de longo prazo. Este
e outros artigos da
Previdência você lê
na página 4.
REPRODUÇÃO

100 anos
de imigração

japonesa
no Brasil

Neste ano comemoramos, no
Brasil, 100 anos da imigração
japonesa. Foi em 18 de junho
de 1908, que chegou ao porto
de Santos, o Kasato Maru, navio que trouxe 165 famílias de
japoneses. A grande parte destes
imigrantes era formada por camponeses de regiões pobres do
norte e sul do Japão, que vieram
trabalhar nas prósperas fazendas

de café do oeste do estado de
São Paulo.
Atualmente, o Brasil é o país
com a maior quantidade de
japoneses fora do Japão. Plenamente integrados à cultura
brasileira, contribuem com
o crescimento econômico e
desenvolvimento cultural de
nosso país. Os japoneses trouxeram, junto com a vontade de

trabalhar, sua arte, costumes,
língua, crenças e conhecimentos que contribuíram muito
para o nosso país. Juntos com
portugueses, índios, africanos,
italianos, espanhóis, árabes,
chineses, alemães e muitos
outros povos, os japoneses
formam este lindo painel multicultural chamado Brasil.
Páginas 9 e 10.
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EDITORIAL

Dia do Vendedor – 1º de Outubro
Companheiros!
É com justificado orgulho que venho noticiar o reconhecimento pelos préstimos que nossa categoria
de vendedores viajantes, pracistas
e assemelhados têm propiciado ao
Estado de São Paulo (como de resto, aliás, o tem todos os estados do
Brasil e mesmo aos demais países):
foi promulgada a Lei Estadual nº
13.048, instituindo no dia 1º de
Outubro, o Dia do Vendedor!

sua elaboração e fundamentação,
foi importantíssima para sua aprovação, pelo que o seu nome deverá
compor os Anais de nosso Sindicato e a Galeria dos Benfeitores
de nossa categoria, merecendo as
nossas homenagens.

“Em nosso Estado asseguraram a
manutenção da ocupação das vilas
fincadas ao longo de ‘picadas’
na mata, rios e linhas férreas de
penetração.”

Vendedores, realizado na cidade
de Buenos Aires, em 1937, que,
pela primeira vez a efeméride
foi instituída e hoje, em toda a
América Latina, o dia 1º de outubro é consagrado como o Dia do
E conclui que “esta propositura Vendedor.”
busca levar à valorização dessa
atividade, ao reconhecimento e à Acrescentando que “As autoridagratidão pelo que seus integrantes des públicas, dos mais diferentes
têm realizado. Através dela trans- países têm reconhecido o esforço
mitimos nossa gratidão, apoio, desses profissionais e a imensa imconfiança e solidariedade a toda a portância de atividade que exercem
categoria.”
para as comunidades em geral.”

Com efeito, como diz a exposição
de motivos do nobre deputado
Jorge Caruso, não já um só produto
que não necessite vender sua marca, seu produto, sua mercadoria,
seu serviço. E o faz através do
A lei é resultado de intenso traba- trabalho dos membros de nossa
lho de esclarecimento dos nobres categoria.
E de fato, os vendedores e seus
deputados que efetivamos ao longo
assemelhados, como promotodos anos da divulgação do que tem Sua exposição de motivos é digna res, auxiliares de vendas, e seus
sido o trabalho dos companheiros de divulgação, pois nos enche de superiores, supervisores, chefes
vendedores, historicamente, seja orgulho pela profissão que ado- de vendas, somos, sem falsa
na ampliação das fronteiras na- tamos.
modéstia, o meio pelo qual o
cionais ao longo do tempo, seja no
progresso se realiza, pois, sem
Estado de São Paulo, na fixação e Diz o Deputado em sua justifi- a presença do vendedor, nenhum
progresso das comunidades do in- cativa: “Inúmeras foram as áreas produto, inovação tecnológica,
terior, seja ainda como instrumento desbravadas cuja ocupação só chega ao consumo, servindo
de circulação das riquezas produzi- foi possível devido à ação desses ao progresso em geral. Deste
das nas grandes metrópoles.
profissionais que supriam as neces- modo, o reconhecimento desta
sidades básicas dessas comunida- realidade é motivo de ufanismo
O projeto foi apresentado pelo des, abastecendo-as com os mais para nós.
deputado Jorge Caruso (PMDB) diversos produtos, viabilizando
e, por trabalho junto a seus pares, o fortalecimento e o progresso Lembrou ainda o ilustre Deputado,
aprovado. Na verdade a sensibili- desses pequenos e novos núcleos em sua justificativa, que “foi no
dade do Deputado ao projeto, na populacionais.”
1º Congresso Pan-Americano de

desde 1942, com a outorga da
Carta Sindical.

Hoje, o sistema de vendas externas, nos grandes centros, tem
se alterado, dado à incorporação
dos avanços tecnológicos, com
utilização complementar ao contato físico, e e-mail, telefonemas
etc., servindo a intensificação do
progresso pela intermediação das
vendas. Mas, nos locais mais remotos, ainda o vendedor continua
como desbravador, levando às
comunidades os suprimentos de
De fato, com razão o Deputado, suas necessidades de produtos e
visto que o evento em alguns atuando como verdadeiro consulpaíses é festejado nesse dia, tor para tantos outros.
embora muitas vezes restritas ao
ambiente corporativo. Sendo que, Deste modo, e motivo de orgulho
no passado, no interior do Estado, para nós, o reconhecimento do
havia muitas comemorações, em Estado de São Paulo, da impordiversas cidades. Os próprios tância de nossa categoria profisvendedores, ao se encontrarem sional, com a instituição por lei,
nos hotéis de sua rota, ou nos em projeto aprovado do deputado
vagões dos restaurantes dos trens, Jorge Caruso, do Dia do Vense uniam em troca de experiências dedor, como 1º de outubro, o
e mesmo de congraçamento geral dia já consagrado mundialmente
do que se originou o espírito de como tal.
associação e fundação do Sindicato, em 1º de setembro de 1938
e, depois, unindo-se a outro sinEdson Ribeiro Pinto
dicato, com a atual representação,
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 521, DE 2007
Institui o “Dia do Vendedor” no Estado de São Paulo
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA palavra comércio vem do latim
DO ESTADO DE SÃO PAULO cumercium (cum + merx) que deu
DECRETA:
origem à palavra mercari, que
significa “comprar para vender”,
ou seja, o ato da mercancia.
Art. 1º - Fica instituído, no Estado de São Paulo, o dia da catego- Inúmeras foram as áreas desria profissional diferenciada dos bravadas cuja ocupação só foi
vendedores viajantes, pracistas e possível devido à ação desses
assemelhados, a ser comemorado profissionais, que supriam as
anualmente, no dia 1º de outubro, necessidades básicas dessas
com a denominação: “Dia do comunidades, abastecendo-as
Vendedor”.
com os mais diversos produtos,
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor viabilizando o fortalecimento e
na data de sua publicação.
o progresso desses de pequenos
e novos núcleos populacioJUSTIFICATIVA
nais.
Os vendedores externos sejam
eles pracistas, viajantes ou seus
assemelhados, tais como auxiliares de vendas, promotores,
demonstradores e repositores de
mercadorias, entre outros, constitui uma categoria profissional
diferenciada, conforme definido
no § 3º do artigo 511 da CLT,
objeto de regulamentação pela
Lei nº 3.207, de 1957.
Desde muito cedo, o comércio
ocupou lugar importante no desenvolvimento da humanidade. A

Utilizavam-se todos os meios
de transportes disponíveis. Andavam a pé (os famosos mascates), em lombo de burros,
caravanas, trens, ônibus, enfim,
faziam o que era necessário para
a consumação da venda de seus
produtos.

Ainda hoje, mesmo com todo o
progresso tecnológico, a categoria continua imprescindível para
a circulação das nossas riquezas
(inclusive nos demais países), ao
intermediar negócios, organizar
fornecimentos, importar novos
produtos para o consumo interno,
ou seja, promover e fomentar o
No Brasil, a ação da categoria abastecimento.
foi fundamental para o desenvolvimento do nosso país, pois, Não existe mercado sem vendas,
ao atingir lugares praticamente não existe negócio sem vendedor.
inacessíveis para levar seus Não existe um só produtor que
produtos, esses profissionais não precise vender sua marca,
expandiram os limites do ter- seus conceitos, seus produtos ou
ritório nacional, tornando-se serviços.
responsáveis pela ampliação das
nossas fronteiras.
Foi no 1º Congresso Pan-Americano de Vendedores, realizado
Nosso Estado asseguraram a manu- na cidade de Buenos Aires, em
tenção da ocupação das vilas finca- 1937, que pela primeira vez a
das ao longo de “picadas” na mata, efeméride foi instituída, e hoje
rios e linhas férreas de penetração. em toda América Latina, o dia 1º

de outubro é consagrado como o ou serviços, fim de satisfazer as
Dia do Vendedor.
necessidades de seus clientes.
A evolução tecnológica e as muAs autoridades públicas, dos mais danças ocorridas na economia e
diferentes países, têm reconhecido na sociedade exigem, atualmeno esforço desses profissionais e a te, uma atuação diferente. Os
imensa importância da atividade profissionais precisam conhecer
que exercem para as comunidades todas as regras do comércio gloem geral. Em Belo Horizonte, balizado. Além disso, os métodos
o então Prefeito Juscelino Ku- de gestão, os meios de comunibitschek prestou uma relevante cação, o próprio relacionamento
homenagem à categoria ao dar interpessoal exigem um preparo
a um importante viaduto local a que antes era relevado.
denominação de 1º de Outubro.
Os tempos atuais não são mais
fáceis, nem mais difíceis, são
O bom vendedor é aquele que simplesmente diferentes, e isso
gosta de lidar com as pessoas, que exige uma readequação. Torna-se
está sempre em busca de novos necessária adoção de novos méclientes, que sabe lidar com mu- todos que o mercado exige, para
danças, que escuta com atenção a obtenção do sonhado êxito.
as necessidades do cliente e que, Esta propositura busca levar à
acima de tudo, acredita na qualida- valorização dessa atividade, ao
de do produto que vende, ajuda o reconhecimento e à gratidão
cliente a se definir por um produto pelo que seus integrantes têm
ou prestação de serviço.
realizado. Através dela transmitimos nossa gratidão, apoio,
Tornou-se um verdadeiro pro- confiança e solidariedade a toda
fissional de comunicação, é ele a categoria.
quem leva ao mercado o que a Eis as razões pelas quais rogamos
empresa deseja falar, e, é ele o apoio dos nobres pares à sua
quem traz do mercado infor- aprovação.
mações que a empresa precisa
para desenvolver seus produtos Sala das Sessões, em 29/5/2007
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CATEGORIA DIFERENCIADA

E

1º Congresso Pan-Americano

ntre 25 de setembro e
2 de outubro de 1937,
realizou-se em Buenos
Aires (Argentina), o 1º
Congresso Pan-Americano de Viajantes Pracistas e Representantes.
O encontro visava à troca de experiências e apontar soluções sobre o
trabalho desenvolvido pelos profissionais da Argentina, Brasil, Chile,
México e Uruguai. O congresso
teve uma grande importância, pois,
nele ficou estabelecida a data de 1º
de Outubro para a comemoração
do Dia do Vendedor. O ano de
1937 marca também o início das

relações e intercâmbios entre os
países da América Latina.
Na ocasião, a Delegação Brasileira ofereceu à anfitriã, Associación Viajantes Vendedores de la Argentina (A. V. V. A.), a escultura
com os seguintes dizeres:

Hoje, a escultura encontra-se na
Sala de Reuniões do Conselho Diretor da A. V. V. A., sindicato que
congrega os viajantes da cidade de

Buenos Aires e da Grande Buenos
Aires (de âmbito nacional), com
sede na Calle Bartolomé Mitre,
1177.

À Comissão Organizadora
do 1º Congresso
Pan-Americano de Viajantes
Pracistas e Representantes,
homenagem das
Delegações Brasileiras.
Buenos Aires 2-10-1937.

Não sou vendedor. Mas sou vendedor!

Ao

ler o título, você
deve ter pensado
“mas como assim?!”
e veio direto para a primeira linha
do texto para saber “que história
é essa!”.
Acho que nós fizemos um bom começo para o que tenho a dizer. Eu
fiz uma afirmação intrigante e você
teve a reação esperada: começou a
ler o meu artigo. Provavelmente,
você não teria o mesmo interesse,
se o título fosse simplesmente
“Sou vendedor”.
Não pense, entretanto, que fiz um
joguinho maldoso de palavras para
conseguir sua atenção. De verdade,
eu não trabalho em vendas, no sentido mais óbvio da palavra. Poderia
ser, mas esse não é o meu modo
de vida. Entretanto, sou vendedor,
porque cada palavra que digo e praticamente todos os gestos que faço
são atos de venda. Como são atos
de venda os gestos e as palavras de
qualquer outra pessoa. A moça que
se arruma e perfuma para encontrar
o namorado, o atleta que se esforça
para vencer uma competição, o
funcionário que procura se destacar
na função que exerce, estão, todos,
vendendo alguma coisa: a própria
imagem, a própria excelência, a
própria competência.

contratou um novo balconista para a
seção de artigos de pesca e, quando
o viu atendendo o primeiro freguês,
cuidou de prestar atenção para saber
como ele se comportava.
João, o balconista, estava dizendo
“olhe, estes anzóis custam só 20
centavos, mas são fraquinhos e
se você apanhar um belo dourado
ele pode arrebentar e você perde o
peixe. Estes custam 80 centavos,
mas são fortes e o dourado será
seu”. O freguês comprou anzóis
de 80 centavos e, depois disso,
o balconista continuou vendendo
também duas varas, um molinete,
300 m de linha de pesca, uma barraca, repelente, uma lanterna, um
barco e um motor de popa.
Quando o freguês saiu, o lojista
não poupou elogios: “João, você é
um gênio! Um freguês entra para
comprar um anzol de 20 centavos
e você consegue vender mais de
5.000 reais!”

“Ele não veio comprar anzóis,
não”, disse o vendedor. “Ele parou
para perguntar onde era a seção
de farmácia, porque a mulher dele
pediu para comprar Modess. Então
eu disse ‘Olha, já que você não vai
ter nada de interessante para fazer
neste fim de semana, por que não
Acontece que, em geral, nossa vai pescar?”.
capacidade de vender é bastante
pobre – eu me refiro a nós, os que Tudo se vende – um produto, um
não somos vendedores profis- serviço, uma idéia. Vende-se um
sionais. Ao nos vendermos a nós eletrodoméstico, vende-se uma
mesmos, procuramos convencer aula. Uma religião também precisa
pessoas a “comprar” o que somos, ser vendida. Um bom pregador capcomo somos. E isso não está certo. tura irresistivelmente cada instante
Já vou dizer por que.
da atenção dos fiéis e lhes grava na
mente uma mensagem que nunca
Imagino que você já tenha ouvido mais se apagará. Um pregador
inúmeras vezes a história do vende- comum não consegue mais do que
dor do anzol. Mas pode ser que não fazer os fiéis dormirem.
tenha, então vou contar de novo. O
diretor de uma loja de departamentos Outra história clássica é a de Sally

Holmes, a melhor vendedora de
imóveis na cidade. Se a família
ainda estivesse morando na casa,
ela deixava com a proprietária
diversos pacotes de mistura para
bolo e dizia: “Sempre que eu for
trazer algum interessado para ver
a casa, eu lhe telefono antes e
você põe o bolo assando no forno.
Quando as pessoas sentirem o
cheirinho...”
Sally não vendia casas. Ela vendia
lares.
Os publicitários (vendedores,
todos eles, sim senhor!) costumam adornar alguns slogans com
verdadeiras pérolas de poder de
persuasão. Uma das cervejas mais
vendidas nos Estados Unidos é a
Michelob (do mesmo fabricante da
Budweiser). Para a Michelob, foi a
certa altura criado um interessante
slogan: Michelob was made for
week-ends. A Michelob foi feita
para os fins de semana. Muito
bom! A cerveja fica associada aos
melhores momentos das pessoas
que trabalham, ao fim de semana.
Mas o redator não ficou satisfeito.
Olhou, pensou, pesou, e acabou
fazendo uma mudança, pequena
mas extraordinária: Week-ends
were made for Michelob. Os fins
de semana foram feitos para a
Michelob. Sem dúvida, ficou com
quilômetros a mais de força!
Ainda tenho outra historinha edificante para contar, o nascimento do
walkman. No começo da década
de 80, a Sony decidiu criar um
produto inteiramente novo, em
vez de ficar apenas melhorando
os radinhos portáteis existentes
no mercado. A idéia foi fazer um
aparelho com um fantástico som
estéreo para as pessoas que queriam levar a música com eles: ao
correr no parque, andando de bici-

Milton Claro

cleta ou simplesmente passeando produtos que fazia, decidiu o prepela cidade (*).
ço com a cabeça de um jovem. A
Sally Holmes sabia que as pessoas
Quando ficou pronto, o protótipo compram a casa que lhes pareça
foi levado para o Sr. Akio Morita, um lar, não apenas um teto para
presidente da companhia. “Quem abrigar da chuva. O João da loja
vocês acham que vai comprar de departamentos envolveu o seu
isto?”, ele perguntou ao pessoal cliente pela emoção, não pelo valor
do Desenvolvimento de Produtos. ou, até mesmo, pela utilidade dos
“Adolescentes, jovens...” responde- artigos que lhe vendeu.
ram. Então, ele perguntou que preço
estava previsto para a venda no Muitos anos atrás, o Sr. Eastman
varejo. Note que ele não perguntou (da Kodak) entrou numa reunião
“Quanto vai custar para nós?”, nem da empresa onde se discutiam
“Qual vai ser o nosso lucro?”.
estratégias de vendas. “Que é que
nós vendemos?”, perguntou.
Duzentos e dezessete dólares, foi a
resposta. No varejo vai sair por 217 “É o filme!”, pulou, com firmeza,
dólares. “É muito”, disse o Sr. Mo- um executivo, lembrando que a
rita. “Voltem para os laboratórios e companhia achava que podia até
façam o que for preciso para baixar “dar” as máquinas fotográficas
o preço de loja para 130 dólares, que produzia, porque o seu lusem baixar a qualidade. Os jovens cro vinha, mesmo, na venda dos
não vão poder pagar mais”.
filmes. “Não, não é isso”, disse
O projeto foi todo refeito, as áreas o Sr. Eastman. Alguém corrigiu
envolvidas suaram, pintaram e bor- “Fotografias!”, outro emendou
daram e mais tarde o walkman foi “Um passatempo!”.
mesmo lançado por 130 dólares no
varejo, ainda que com prejuízo para “Nada disso”, rematou o Sr. Easta Sony.
man com paciência. “Senhores,
o que vendemos são sonhos...
Dispensável acrescentar que o e recordações. Precisamos nos
sucesso foi tão grande, que logo os concentrar sempre nisto”.
custos de produção baixaram e o
walkman passou a ser o carro-che- É isso mesmo. Eu me esforço
fe das vendas da companhia.
bastante, mas acho que ainda vou
demorar muito para conquistar
***
essa extraordinária capacidade que
Agora, vou dizer por que estamos os vendedores têm de descobrir os
errados ao procurar convencer meus sonhos maravilhosos atrás do
pessoas a “comprar” o que somos, frio celulóide que vão me vender.
como somos. Nas historinhas Parabéns, Vendedores! Eu os inveacima, a venda foi decidida por jarei sempre por isso!
quem pensou como comprador,
não pensou como vendedor. De (*) A Sony desenvolveu o walkman a partir
que adiantaria o walkman ser um do invento de Andreas Pavel, um alemão
produto invejado pelos jovens radicado no Brasil.
se eles não pudessem pagar seu
preço? O Sr. Morita, que conheMilton Claro é Consultor
cia tão bem os compradores dos
de Marketing e Comunicação
seus produtos como conhecia os
milton.claro@kreanto.com.br
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VOCÊ E A PREVIDÊNCIA

Lula quer modelo universal de Previdência

Marilena dos Santos Seabra

A reforma da Previdência que o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva
planeja realizar para entrar em vigor
a partir de 2011 deverá propor um
modelo universal para trabalhadores da iniciativa privada e do setor
público, inclusive militares. Lula
pretende que tenha ainda regras para
uma transição de longo prazo.
O presidente tem dito que é preciso
haver um pacto de solidariedade
entre as gerações. Quer uma previdência universal para todos os
trabalhadores e pretende negociála com o Congresso, as centrais
sindicais e os empresários, sem
partir de modelo preconcebido. A
idéia é buscar um consenso com
a perspectiva do longo prazo e de
uma transição longa.

Lula tem dito que politicamente é
inviável fazer uma nova reforma
de curto prazo. No entanto, avalia
que uma mudança da Previdência
que passe a valer no futuro possa
trazer regras que estipulem uma
idade mínima para todos os trabalhadores.

O governo gostaria de elevar a
idade mínima, fixando-a para trabalhadores da iniciativa privada
também. No entanto, não pretende
apresentar no fórum uma reforma
da Previdência que seja reflexo
apenas da vontade do Executivo.
Para que seja aprovada pelo Legislativo, seria importante o apoio das
Hoje, apenas os servidores pú- centrais sindicais e dos empresários.
blicos têm idade mínima para
se aposentar - 60 anos para O fórum tem um prazo para apresenhomens e 55 para mulheres. Na tar a proposta. Será coordenado pelo
área privada, exigem-se 35 anos ministro da Previdência. Outros code contribuição para os homens legas de primeiro escalão participae 30 anos para as mulheres. rão, e haverá um número equivalente
Ainda há o fator previdenciá- de sindicalistas e empresários.
rio, uma regra que estipula o
valor do benefício levando em Lula deseja que as novas regras da
conta a expectativa de vida do Previdência entrem em vigor a partir
aposentado.
de 2011, quando estará fora do poder,

para evitar o desgaste político. O próximo presidente não terá o desgaste
de promover a reforma. Todo mundo
saberá que foi Lula quem buscou
aprová-la, pois será preciso que o
Congresso concorde e a apóie.
Estima-se que o déficit da Previdência em 2007 tenha sido de cerca
de R$ 42 bilhões.
Serão analisados cenários de longo
prazo, para 2030 e 2040, dentro
da filosofia de que a Previdência
precisa ter um modelo isonômico e
sustentabilidade no longo prazo.
O objetivo central é montar uma
previdência básica universal e
solidária, com um sistema de
previdência complementar e uma
transição longa.

Avalia-se que ao jogar a reforma para
o futuro, evita-se que governo e oposição travem uma guerra política.
A legislação atual já prevê um
sistema único de previdência para
os setores público (civil) e privado.
No público, porém, ele ainda não
começou a vigorar porque o governo
não regulamentou o fundo de previdência complementar dos servidores
federais, apesar de tê-lo aprovado
em 2003.A regulamentação não
estará associada aos trabalhos do
fórum e deve ser feita antes de uma
nova reforma da Previdência.
Marilena dos Santos Seabra atende em
nossa sede as terça e quartas-feiras.
É preciso marcar horário através do
telefone 3116-3750.

A batalha do fator previdenciário
O governo Lula, que neste segundo mandato ainda não baixou
medidas graves de regressão dos
direitos trabalhistas, está na berlinda. O Senado aprovou o projeto
do petista gaúcho Paulo Paim que
extingue o fator previdenciário,
uma excrescência imposta por FHC
que reduziu a já misera renda dos
aposentados e pensionistas.
Diante da decisão, a equipe econômica, sempre apegada à ortodoxia
do ajuste fiscal, pressiona os deputados e já ameaça com o veto presidencial ao projeto do senador, um
ex-sindicalista que fundou a CUT
ao lado de Lula. A briga promete
ser quente.
Em reunião no final de abril, dirigentes das principais centrais
sindicais do país manifestaram seu
apoio ao projeto do senador Paim,
que elimina o fator previdenciário e
garante o mesmo reajuste do salário
mínimo aos aposentados. Conforme

declarou Wagner Gomes, presidente da CTB, “o sindicalismo está
vigilante e preparado para mobilizar
suas bases em defesa destas duas
medidas, que já foram aprovadas no
Senado e, em breve, serão apreciadas e votadas na Câmara Federal”.
Matemática perversa dos tucanos
O fator previdenciário foi instituído pela Lei 9.876, aprovada em
novembro de 1999, no bojo da
contra-reforma de FHC. Ele é um
perverso mecanismo contábil de arrocho dos trabalhadores que retarda
os pedidos de aposentadorias por
tempo de contribuição, elevando
em cinco anos a idade média de
quem requer o benefício.
Como a redução dos rendimentos é
expressiva (ele fica menor quanto
mais tarde a pessoa se aposenta),
o trabalhador é obrigado a adiar o
acesso ao benefício. Aplicado no
cálculo da contribuição, o fator reduz

em 30% e 35% - respectivamente A desculpa esfarrapada do déficit
para homens e mulheres – o valor
da aposentadoria e da pensão em Apesar do uníssono apoio ao fim do
comparação com o salário da ativa. fator previdenciário, o Palácio do
Planalto parece decidido a sabotar
Não é para menos que o fim deste a vitória. O atual ministro da pasta,
monstrengo tucano foi saudado Luiz Marinho, que por ironia da
por várias categorias. Na base do história já presidiu o Sindicato dos
próprio presidente Lula, o Sindicato Metalúrgicos do ABC, informou
dos Metalúrgicos do ABC divul- às centrais que o presidente Lula
gou boletim com o título: “Fim do vetará o projeto, caso ele não seja
fator previdenciário, vitória dos rejeitado pela Câmara Federal.
trabalhadores”. Segundo o texto,
a aprovação do PLS 296/03 do se- A desculpa apresentada é a mesma
nador Paulo Paim representa “uma de sempre: a de que a medida elealteração de amplo e importante vará o déficit da Previdência Social.
Durante a campanha eleitoral de
alcance social”.
2006, o candidato Lula garantiu nos
Além de extinguir o fator previ- palanques que “a Previdência não
denciário, “esse redutor das apo- é deficitária”, contrapondo-se aos
sentadorias”, o projeto “estende a agourentos neoliberais que propupolítica de valorização do salário nham mais arrocho no setor. Agora,
mínimo às aposentadorias e pen- parece, mudou o discurso.
sões. O sindicato, que projetou
Lula no cenário nacional, promete A realidade, porém, rejeita os mitos
pressionar o governo e elogia a neoliberais. No primeiro trimestre
deste ano, em decorrência do tímido
“tenacidade do senador Paim”.

Altamiro Borges

aquecimento da economia, o déficit
a Previdência baixou 17,2% na
comparação com o mesmo período
de 2007.
A própria Folha de S.Paulo, ardorosa defensora da destruição do setor,
foi forçada a admitir que “a redução
do rombo reflete a maior criação de
empregos formais, que impulsiona
a arrecadação das contribuições
que financiam a Previdência. Entre janeiro e março, foram criadas
554 mil vagas – aumento de 39%
em relação a 2007. Com isso, a
arrecadação no trimestre chegou a
R$ 35,4 bilhões, alta de 9,9% em
relação ao mesmo período do ano
passado”.
Altamiro Borges é jornalista,
editor da revista Debate Sindical
e autor do livro
“As encruzilhadas do sindicalismo”
(Editora Anita Garibaldi, 2ª edição).
(Transcrito do Jornal do Diap de 4/junho/2008)

Nova era na Previdência Social
Cássio Mesquita Barros
O anteprojeto de lei que permitirá
ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) acatar o tempo de
serviço reconhecido em sentenças
judiciais ou acordos homologados
na Justiça do Trabalho pode iniciar,
se aprovado, uma nova era na Previdência Social.
A proposta do ex-ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, de
se dar efeitos previdenciários à
sentença trabalhista, merece entusiasmado apoio.
Embora a Emenda Constitucional

(EC) 20, de 1998, tenha introduzido a competência da Justiça do
Trabalho para execução de ofício
das contribuições previdenciárias
decorrentes de sentenças trabalhistas, a Previdência Social exige que
o trabalhador junte ao processo administrativo relativo ao pedido do
benefício correspondente provas
materiais do tempo de serviço, tais
como registro em carteira profissional, cópia do cartão de ponto e
recibo mensal de salários.

Federal é que a Previdência Social
aceita as decisões da Justiça do
Trabalho sobre tempo de serviço,
entre outras.

deve arrecadar, pode cobrar as
contribuições previdenciárias dos
devedores, mas as suas sentenças
não são válidas, porque o INSS só
pode ser demandado no foro da
Ora, a Justiça do Trabalho arreca- Justiça Federal.
dou no ano passado R$ 1,2 bilhão,
a custo zero para a Previdência, A iniciativa do ex-ministro Luiz
mas esta continua depositando Marinho corrigirá essa grave disessas elevadas somas no Fundo do torção, inaugurando, na verdade,
Regime Geral da Previdência.
uma nova era na vida da Previdência Social e dos beneficiários
Assim procede porque as verbas
não contêm a identificação do tra- das sentenças trabalhistas. O anteIsso porque, somente por meio de balhador beneficiário. A situação é projeto já tem o apoio do Tribunal
outro processo perante a Justiça insólita, pois a Justiça do Trabalho Superior do Trabalho (TST).

Nesse passo é que se constata
como é importante a experiência
de uma autoridade previdenciária
que conheça bem os problemas do
trabalhador, como é o caso do autor
do anteprojeto.
Cássio Mesquita Barros é professor
titular de Direito do Trabalho
da Universidade de São Paulo (USP),
presidente da Fundação Arcadas
e ex-membro da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
(Transcrito do Jornal do Diap de 5/junho/2008)
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OPINIÃO

Inflação: riscos e reflexos sobre
as relações de trabalho

O

Brasil vive um momento singular de sua
história, com uma tríplice combinação: democracia, crescimento econômico
(com estabilidade de preços e distribuição de renda), e consciência
ambiental, como bem pontuou
o consultor sindical e membro
do corpo técnico do Diap, João
Guilherme Vargas Netto. Uma
das pernas desse tripé, entretanto,
está ameaçada pela pressão internacional sobre alguns preços,
o que poderá justificar medidas
preventivas contra o retorno da
inflação com reflexos nas relações
de trabalho.
A ameaça decorre de um verdadeiro choque, em nível mundial, nos
preços de petróleo, de alimentos
e de commodites, com pressões

Antônio Augusto de Queiroz

inflacionárias muito fortes, inclusive no Brasil. Embora o País seja
beneficiário direto do aumento
desses preços, já que é grande
produtor e exportador dos três
itens, a população, em geral, e,
os assalariados, em particular,
poderão ser penalizados com a
reação da equipe econômica e do
Banco Central no enfrentamento
da ameaça de inflação.
O assunto não ganhou grande
destaque nos veículos de comunicação, ainda, mas os “analistas”
já antecipam possíveis medidas de
combate à inflação, entre as quais
um profundo corte nos gastos
públicos (despesas com pessoal e
previdência) e aumento do superávit primário e das taxas de juros.
Outros, adversários da distribuição
de renda, já especulam que os

salários da iniciativa privada têm
crescido mais que os ganhos de
produtividade (em alguns setores
da economia) e que isto teria efeito
inflacionário, insinuando que deve
haver desaceleração nos ganhos
reais nas negociações coletivas.
De fato, se for confirmada a tendência de crescimento da inflação (e será
em nível planetário), independentemente das medidas que o ministério
da Fazenda e o secretário do Tesouro
venham a tomar, o Banco Central do
Brasil, que possui autonomia operacional, não terá nenhuma dúvida
em arrochar a política monetária
e aumentar os juros no País, com
reflexos desastrosos sobre a cadeia
produtiva em geral e o mundo do
trabalho, em particular, tanto dos
servidores públicos quanto dos trabalhadores do setor privado.

Para os servidores, o reflexo seria,
além de congelamento salarial
após o realinhamento em curso,
uma maior pressão para aprovar o pacote de maldades que
se encontra no Congresso: PLP
1, PEC dos Precatórios, Lei de
Greve, Fundações Públicas com
contratação pela CLT, demissão
por insuficiência de desempenho
e previdência complementar privada, entre outros.

Trata-se, por enquanto, de mera
tendência e com reflexos em todo
o mundo, não havendo razão para
o Governo colocar em risco as
conquistas econômicas e sociais
acumuladas. As autoridades não
podem nem devem se apavorar,
tomando medidas que inibam o
consumo, o emprego e as negociações salariais, nem tampouco
aumentem, artificialmente, mediante majoração das taxas de
juros, o endividamento das famíPara os assalariados, além do lias. O momento requer muita
risco de negociações com mera prudência.
reposição da inflação, colocaria
em risco a aprovação da convenção
158 da OIT, do projeto que põe fim
Antônio Augusto de Queiroz
ao fator previdenciário, além de
é jornalista, analista político
diminuir as chances de sucesso da
e diretor de Documentação
campanha pela redução da jornado Diap.
da (para 40 horas semanais) sem .
redução de salário.
(Transcrito do jornal do Diap de 27/maio/2008)

LIVRO

Manual Didático do Vinho: Iniciação à enologia
sidade Anhembi Morumbi. Com
formato de manual, um guia
prático sobre a essência do vinho,
a obra tem linguagem didática e
acessível, como resultado dos
anos de aulas ministradas pelo
autor em cursos sobre a bebida, em universidades como a
Anhembi Morumbi.

D

ia 16 de junho, a
Editora Anhembi
Morumbi lançou
o Manual Didático
do Vinho: Iniciação à enologia, de Daniel Pinto,
no Centro de Treinamento em
Hotelaria e Gastronomia, no
campus Vila Olímpia da Univer-

O livro é voltado tanto para o mais
refinado perito, quanto para os
leigos e iniciantes que querem conhecer a fundo o vinho. Para isso,
reúne informações que vão desde
a escolha da uva e sua produção
por região à degustação da bebida,
tratando de métodos de cultivo,
ciclo evolutivo e podas, clima,
solo, colheita, variedades de uvas e
da bebida, conceito e composição,
vinificação (brancos, tintos, rosés,
doces, espumantes), estágio em madeira, tipos de garrafas, análise sensorial (visual, olfativa, gustativa e
técnica analítica), escolha e compra,

Sobre o Autor
Daniel Pinto é paulistano, empresário e
médico graduado pela
Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (USP), na
qual se especializou
em Ortopedia e Traumatologia. Realiza
palestras sobre vinho
em sociedades, escolas, empresas e ministra aulas em cursos
Daniel Pinto autografa exemplar de Edson Ribeiro Pinto ligados à gastronomia
serviço do vinho, armazenamento e e hotelaria em diversas faculdades, incluindo a Universidade
harmonização com alimentos.
de Brasília — como professor
“Voltada principalmente para alu- convidado. Membro do Porto
nos de enologia, a obra pode ser Vintage Club e do corpo de
facilmente entendida por curiosos degustadores das revistas Vinho
no assunto, pois é completa e tem Magazine, Gula e Prazeres da
uma linguagem sucinta com co- Mesa, o especialista é também
mentários sobre cada país produtor professor de enologia da Universidade Anhembi Morumbi.
de vinho”, afirma Daniel Pinto.

Dr. Daniel é ainda articulista e
comentarista do site da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia, e é presidente da
Sociedade Brasileira dos Amigos
do Vinho – SBAV, primeira sociedade enológica brasileira, fundada em São Paulo há 27 anos, com
o intuito de reunir apreciadores
da bebida para degustações, troca
de conhecimentos e difusão do
mundo do vinho.
Durante alguns anos, Daniel Pinto
colaborou com nosso Arauto, com
artigos e sugestões vinícolas que
enriqueceram tanto nosso conhecimento quanto nosso paladar.
O livro tem 624 páginas, formato
16x23 e custa R$ 85,00. Para
adquiri-lo basta telefonar para
a Editora Anhembi Morumbi
(11 – 3847-3569) ou através
do site: www.editoraanhembi.
com.br.
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Boletim
PESQUISA MENSAL
DA CLASSIFICAÇÃO DE ANÚNCIOS*
ABRIL/2008
Total de anúncios :

785		
ESTADÃO %
165
21,02%

472		
1257
FOLHA
%
TOTAL
116
24,58%		

POSSUIR VEÍCULO
IDADE
18 a 25
132
16,82
114
24,15
246
25 a 35
73
9,30
39
8,26
112
35 a 40
9
1,15
2
0,42
11
Acima de 40
0,00
0,00
ESCOLARIDADE						
2º Grau
327
41,66
159
33,69
486
Técnico
39
4,97
23
4,87
62
Superior
112
14,27
69
14,62
181
Pós - Graduação
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE
Norte
56
7,13
36
7,63
92
Sul
65
8,28
43
9,11
108
Leste
81
10,32
55
11,65
136
Oeste
23
2,93
14
2,97
37
Interior
0,00		
0,00
Grande São Paulo
86
10,96
38
8,05
124
TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Até 3 anos
0,00
0,00
acima de 5 anos
0,00
0,00
Experiência comprovada
329
41,91
164
34,75
493
CONHEC. INFORMÁTICA 69
8,79
31
6,57
100
IDIOMAS
INGLÊS
27
3,44
14
2,97
41
ESPANHOL
4
0,51
1
0,21
5
ALEMÃO
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
42
5,35
18
3,81
REGISTRO
369
47,01
229
48,52
598
AUTÔNOMO
416
52,99
243
51,48
659

%
0,00%
19,57
8,91
0,88
0,00
38,66
4,93
14,40
0,00
7,32
8,59
10,82
2,94
0,00
9,86
0,00
0,00
39,22
7,96
3,26
0,40
0,00
0,00
0,00
47,57
52,43

O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 06, 13, 20 e 27 de abril de 2008.

PESQUISA DE SALÁRIOS E CONDIÇÕES POR AMOSTRAGEM PROFISSIONAL DE VENDAS
Extraídos do setor de homologações do SIVENVI
Ref: Abril/2008
TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
4
SOMENTE FIXOS
1
SOMENTE COMISSÕES
1

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

R$ 2.126,00

MÁXIMA

R$ 3.600,00

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
5
COMÉRCIO
1
SERVIÇO
0

Total de Homologações: 163/ Total de Amostragens: 6

Ref: Maio/2008
TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
8
SOMENTE FIXOS
9
SOMENTE COMISSÕES
0

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

R$ 1.428,00

MÁXIMA

R$ 2.055,00

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
18
COMÉRCIO
0
SERVIÇO
0

Total de Homologações: 167/ Total de Amostragens: 17

A importância
do profissional de vendas
A profissão de vendas é uma das Houve o tempo em que a pro- opção, tentavam atuar como
mais antigas do mundo, pois, desde
que o homem existe, alguém está
vendendo coisa para alguém.
Vender é tão ou mais importante do
que produzir, inventar ou criar produtos e serviços. É uma profissão
que envolve o domínio e a utilização de uma série de princípios.

fissão de vendedor exigia pouco
em função da escassez de recursos, monopólios e ausência de
formas eficientes e distribuição
dos produtos que temos hoje.
Este panorama acarretava no
aparecimento de “pára-quedistas”, pessoas que, por falta de

vendedores.
Hoje é diferente, o mercado exige o
“profissional”. E, para acompanhar
os avanços dos tempos, o Nuclave
– Núcleo de Aperfeiçoamento em
Vendas coloca à disposição dos
associados uma gama enorme de
cursos e palestras.

AGENDA DE EVENTOS
AGOSTO 2008
FECHANDO A VENDA: POR QUE É TÃO FÁCIL
PARA ALGUNS E TÃO DIFÍCIL PARA MIM?

MAIO/2008
Total de anúncios :

708		
480		
1137
ESTADÃO %
FOLHA
%
TOTAL
POSSUIR VEÍCULO
153
21,61%
107
22,29%		
IDADE						
18 a 25
128
18,08
96
20,00
224
25 a 35
57
8,05
18
3,75
75
35 a 40
5
0,71
2
0,42
7
Acima de 40
0,00
0,00
ESCOLARIDADE						
2º Grau
247
34,89
176
36,67
423
Técnico
27
3,81
14
2,92
41
Superior
79
11,16
43
8,96
122
Pós - Graduação
0,00
0,00
REGIÃO QUE RESIDE						
Norte
39
5,51
18
3,75
57
Sul
72
10,17
39
8,13
111
Leste
89
12,57
28
5,83
117
Oeste
19
2,68
14
2,92
33
Interior
0,00
0,00
Grande São Paulo
61
8,62
35
7,29
96
TEMPO DE EXPERIÊNCIA						
Até 3 anos
0,00
0,00
acima de 5 anos
0,00
0,00
Experiência comprovada
308
43,50
179
37,29
487
CONHEC. INFORMÁTICA 76
10,73
63
13,13
139
IDIOMAS						
INGLÊS
31
4,38
23
4,79
54
ESPANHOL
6
0,85
2
0,42
8
ALEMÃO
0,00
0,00
FRANCÊS
0,00
0,00
DISPONIB. P/ VIAGENS
49
6,92
35
7,29
REGISTRO
347
49,01
238
49,58
585
AUTÔNOMO
361
50,99
242
50,42
603

nº- 84

%
0,00%
19,70
6,60
0,62
0,00
37,20
3,61
10,73
0,00
5,01
9,76
10,29
2,90
0,00
8,44
0,00
0,00
42,83
12,23
4,75
0,70
0,00
0,00
0,00
51,45
53,03

O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes nas
datas de 04, 11, 18 e 25 de maio de 2008.

Objetivos: Motivar e desenvolver nos participantes um grupo de comportamentos que os capacitem a
desempenhar com segurança e motivação as atividades diárias de vendas.
Programa
• Os novos tempos para o profissional de vendas;
• Concorrência crescente: quantidade x qualidade, novos sistemas de
vendas: vendedor ou solucionador de problemas? O que eu, cliente, Início: 11/ago
espero de um profissional de vendas?
Término: 14/ago
• Planejamento, a grande diferença;
Horário: 19h às 22h
• Profissional de vendas: pintor, arquiteto, psicólogo ou artista?
Dias da semana: segunda a quinta
• O que leva ao fechamento da venda: atendimento e contato, análise Carga horária: 12 horas
dos desejos e necessidades do cliente, utilização adequada dessas Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático,
informações;
• Tipos de fechamento mais utilizados: direto, ou / ou, passo a passo, Certificado e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)
resumido, com incentivo, pós-venda: o início de uma nova venda.

HABILIDADES E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
PARA A ÁREA COMERCIAL

Objetivos: Estimular o desenvolvimento do comportamento assertivo do vendedor
visando o aprimoramento das suas habilidades de negociação. Otimizar os resultados
em vendas a partir de um modelo de venda mais maduro e elaborado, alicerçado
em estratégias e táticas de negociação.

Programa
• O perfil do negociador;
• A negociação no contexto sociocultural;
• Os elementos chave da negociação: Informação, Tempo e Poder;
• Estratégias e táticas de negociação;
• ZAP: Zona de Acordo Possível;
• Planejamento da negociação;
• A negociação passo a passo;
• Como lidar com objeções;
• Como lidar com concessões;
• Motivos ocultos de caráter psicológico;
• Como usar as concessões como ferramenta de negociação.

Início: 18/ago
Término: 21/ago
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)

mai/jun - 2008 - O Arauto

Página 

PALESTRA
GRATUITA

Boletim

nº- 84

QUANTO VALE UMA VENDA?

Objetivos: Os mais apressados não terão qualquer dúvida na hora
de responder essa pergunta. E provavelmente errarão na resposta.
Essa palestra visa mostrar que uma venda vale muito mais que a
receita que gera os seus custos.
Data: 19/ago
Horário: 19h
Dia da semana: terça-feira
Vagas: Limitadas

Curso In Company

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

Início: 25/ago
Término: 28/ago
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

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

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.
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!

nejar e Efetivar a sua Venda, que
contou com a colaboração de José
Antonio Kairalla Caraccio, um de
nossos instrutores.
Na foto, a equipe Bellfone.

Testemunhais

Início: 1º/set
Término: 4/set
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)

O DNA DO SUCESSO PROFISSIONAL
Objetivos: Identificar e administrar as principais características e
habilidades do sucesso profissional.
Programa
• Planejamento;
• Negociação;
• Resolução de conflitos;
• Relacionamento pessoal;
• Controle emocional;
• Criatividade;
• Comunicação;

Dias 7 e 14 de junho, o Nuclave
promoveu o Curso In Company
na empresa Bellfone Telecomunicações, em sua sede, em
Diadema (SP).
O tema escolhido foi Como Pla-

• Confiança;
• Motivação;
• Determinação;
• Proatividade;
• Superação;
• Liderança.

Início: 8/set
Término: 11/set
Horários: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a quinta
Incluso: Material Didático, Certificado e Coffee-Break.
Carga horária: 12 horas
(Associados: desconto de 40%)
Investimento: R$ 100,00

Os gestores da Bellfone: Júnior, Geraldo, Tatiana e Cláudio Ducca

O Nuclave ministra, há mais de
15 anos, cursos e palestras com a
finalidade de reciclar o profissional de vendas para que ele possa
acompanhar a evolução do mercado e ficar a par das novidades
tecnológicas. Tudo para o bom
desempenho de suas funções.
O que os gestores da Bellfone
afirmam:
“A empresa atingiu um ponto
de maturidade, onde a direção

e as gerências identificaram a
necessidade iminente de prover
treinamentos de qualificação
para todas as unidades de negócios. O Nuclave nos trouxe
uma solução em qualificação
para área comercial que além
de agregar valor às atividades
pertinentes ao departamento,
proporcionou uma integração
e, sobretudo a aproximação
dos colaboradores envolvidos
nestas atividades”.
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A atitude de um vencedor
- É simples, ponderou o macaco. Decidimos que vocês 3
deverão escalar a Montanha
Difícil. Aquele que atingir o
pico primeiro será consagrado
o rei dos reis.
A Montanha Difícil era a mais
alta entre todas naquela imensa
floresta. O desafio foi aceito. No
dia combinado, milhares de animais cercaram a Montanha para
assistir à grande escalada.

N

uma determinada floresta havia 3 leões. Um dia o macaco,
representante eleito dos animais
súditos, fez uma reunião com toda
a bicharada da floresta e disse:
- Nós, os animais, sabemos que
o leão é o rei dos animais, mas
há uma dúvida no ar: existem 3
leões fortes. Ora, a qual deles nós
devemos prestar homenagem?
Quem, dentre eles, deverá ser o
nosso rei?

Essa era a grande questão:
lutar entre si eles não queriam,
pois eram muito amigos. O impasse estava formado. De novo,
todos os animais se reuniram
para discutir uma solução
para o caso. Depois de muito
tempo eles tiveram uma idéia
excelente.

O macaco se encontrou com os
3 felinos e contou o que eles decidiram:
Os 3 leões souberam da reunião e - Bem, senhores leões, enconcomentaram entre si:
tramos uma solução desafiadora
- É verdade, a preocupação da bi- para o problema. A solução está
charada faz sentido, uma floresta na Montanha Difícil.
não pode ter 3 reis, precisamos
saber qual de nós será o escolhi- - Montanha Difícil? Como asdo. Mas como descobrir?
sim?

É

comum, em nossos dias, ouvirmos reclamações por parte
de pessoas que se sentiram
desrespeitadas em seus direitos.

A honra também se ensina

bilidade de uma obra, que mais tarde Temos de convir que todos eles passacomeça a ruir, sem que este assuma a ram pela infância e, em tese, podemos
parte que lhe diz respeito.
dizer que não receberam as primeiras
É o político que promete mundos e lições de honra como deveriam.

É o médico que marca uma hora com fundos e, depois de eleito, ignora a
o paciente e o deixa esperando por palavra empenhada juntos aos seus
longo tempo, sem dar satisfação.
eleitores.
É o advogado que assume uma causa
e depois não lhe dá o encaminhamento necessário, deixando o cliente em
situação difícil.

O primeiro tentou. Não conseguiu.
Foi derrotado.
O segundo tentou. Não conseguiu. - É simples: eu estava voando entre eles, bem de perto e,
Foi derrotado.
O terceiro tentou. Não conseguiu. quando eles voltaram fracassados para o vale, eu escutei o
Foi derrotado.
que cada um deles disse para a
Os animais estavam curiosos e montanha.
impacientes, afinal, qual deles O primeiro leão disse:
seria o rei, uma vez que os 3 foram - Montanha, você me venceu!
derrotados? Foi nesse momento
que uma águia sábia, idosa na O segundo leão disse:
idade e grande em sabedoria, - Montanha, você me venceu!
pediu a palavra:
- Eu sei quem deve ser o rei. Todos O terceiro leão também disse
os animais fizeram um silêncio de que foi vencido, mas, com uma
diferença. Ele olhou para sua difigrande expectativa.
culdade e disse:
- Montanha, você me venceu, por
Todos gritaram para a Águia:
- A senhora sabe, mas como sabe? enquanto! Mas você, montanha,

Esses e outros tantos casos acontecem
com freqüência nos dias atuais.

É natural que as pessoas envolvidas
em tais situações, exponham a sua
É o contador que se compromete indignação junto à sociedade, e
perante a empresa em providenciar reclamem os seus direitos perante
todos os documentos exigidos por lei a justiça.
e, passados alguns meses, a empresa
Todavia, vale a pena refletirmos um
é autuada por irregularidades que este
pouco sobre a origem dessa falta de
diz desconhecer.
honradez por parte de alguns cidaÉ o engenheiro que toma a responsa- dãos.

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.

já atingiu seu tamanho final, e eu
ainda estou crescendo.
E calmamente a águia completou:
- A diferença é que o terceiro leão
teve uma atitude de vencedor diante da derrota e quem pensa assim é
maior que seu problema: é rei de
si mesmo, está preparado para ser
rei dos outros!
Os animais da floresta aplaudiram
entusiasticamente ao terceiro leão
que foi coroado rei entre os reis.
(Autor desconhecido)

Ademais, há pais que são os próprios
exemplos de desonra. Prometem e
não cumprem. Dizem que vão fazer
e não fazem. Falam, mas a sua palaQuando os filhos são pequenos, não vra não tem o peso que deveria.
damos a devida atenção às suas más
inclinações ou, o que é pior, as incen- É importante que pensemos a respeito das causas antes de reclamar
tivamos com o próprio exemplo.
dos efeitos.
Se nosso filho desrespeita os horários estabelecidos, não costumamos É imprescindível que passemos aos
cobrar dele uma mudança de com- filhos lições de honradez.
portamento.
Ensinar aos meninos que as irmãs dos
Se prometem alguma coisa e não outros devem ser respeitadas tanto
cumprem, não lhes falamos sobre a quando suas próprias irmãs.

para só depois atender como que estivéssemos fazendo um grande favor.

NUCLAVE

BOLSA DE
EMPREGOS

Enfim, ensinar-lhes a fazer aos outros
o que gostariam que os outros lhes
fizessem, conforme orientou Jesus.
Não há efeito sem causa. Todo efeito
negativo tem uma causa igualmente
negativa.
Por essa razão, antes de reclamar
dos efeitos, devemos pensar se não
estamos contribuindo com as causas,
direta ou indiretamente.

“Feliz aquele que transfere o que
Que a palavra sempre deve ser honra- sabe, e aprende o que ensina”.
(Cora Coralina)
Assim, a palavra empenhada não é da por aquele que a empenha.
cumprida, e nós não fazemos nada Ensinar o respeito aos semelhantes,
(Fonte: www.momento.com.br)
para que seja.
não os fazendo esperar horas e horas
importância da palavra de honra.

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

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

100 anos de imigração japonesa no Brasil
FOTO: ANTONIO CRUZ/ABr

REPRODUÇÃO

sil voltou a crescer. Neste período,
além das lavouras, muitos japoneses buscavam as grandes cidades
para trabalharem na indústria, no
comércio e no setor de serviços.

N

este ano comemoramos, no Brasil, 100
anos da imigração
japonesa. Foi em 18
de junho de 1908, que chegou ao
porto de Santos, o Kasato Maru,
navio que trouxe 165 famílias de
japoneses. A grande parte destes imigrantes era formada por
camponeses de regiões pobres do
norte e sul do Japão, que vieram
trabalhar nas prósperas fazendas
de café do oeste do estado de
São Paulo.
No começo do século XX, o Brasil
precisava de mão-de-obra estrangeira para as lavouras de café,
enquanto o Japão passava por um
período de grande crescimento populacional. A economia nipônica

“Os primeiros imigrantes foram assentados sem ter noções suficientes sobre o
lugar ao qual tinham chegado e precisaram superar as barreiras do ambiente,
das vivências, da língua e de uma cultura totalmente diferentes”, disse o príncipe
Naruhito em um ato realizado no Palácio do Planalto
REPRODUÇÃO

não conseguia gerar os empregos
necessários para toda população,
então, para suprir as necessidades
de ambos os países, foi selado um
acordo imigratório entre os governos brasileiro e japonês.
O começo da imigração foi um
período difícil, pois os japoneses
se depararam com muitas dificuldades. A língua diferente, os
costumes, a religião, o clima, a
alimentação e até mesmo o preconceito tornaram-se barreiras
à integração dos nipônicos aqui
no Brasil. Muitas famílias tentavam retornar ao país de origem,

REPRODUÇÃO

porém, eram impedidas pelos
fazendeiros, que as obrigavam a
cumprir o contrato de trabalho,
que geralmente era desfavorável
aos japoneses. Mesmo assim, eles
venceram estes problemas e prosperam. Embora a idéia inicial da
maioria fosse retornar para a terra
natal, muitos optaram por fazer a
vida em solo brasileiro obtendo
grande sucesso.
Durante o período da Segunda
Guerra Mundial (1939-1945),
os japoneses enfrentaram muitos
problemas em território brasileiro.
O Brasil entrou no conflito ao lado

Atualmente, o Brasil é o país
com a maior quantidade de japoneses fora do Japão. Plenamente
integrados à cultura brasileira,
contribuem com o crescimento
econômico e desenvolvimento
cultural de nosso país. Os japoneses trouxeram, junto com a
vontade de trabalhar, sua arte,
costumes, língua, crenças e conhecimentos que contribuíram
muito para o nosso país. Juntos
com portugueses, índios, africanos, italianos, espanhóis, árabes,
chineses, alemães e muitos outros
povos, os japoneses formam este
lindo painel multicultural chamado Brasil.
REPRODUÇÃO

dos aliados, declarando guerra aos
países do Eixo (Alemanha, Itália e
Japão). Durante os anos da guerra
a imigração de japoneses para o
Brasil foi proibida e vários atos do
governo brasileiro prejudicaram
os japoneses e seus descendentes. O presidente Getúlio Vargas
proibiu o uso da língua japonesa
e as manifestações culturais nipônicas foram consideradas atitudes
criminosas.
Com o término da Segunda Guerra
Mundial, as leis contrárias à imigração japonesas foram canceladas
e o fluxo de imigrantes para o Bra-

REPRODUÇÃO

Gerações
A colônia japonesa do Brasil está dividida em:
•isseis (japoneses de primeira geração, nascidos no Japão) 12,51%;
• nisseis (filhos de japoneses) 30,85%;
• sanseis (netos de japoneses) 41,33%;
• yonseis (bisnetos de japoneses) constituem 12,95%.
Atualmente, existem no Brasil 1,5 milhão de japoneses e descendentes, sendo 80% no Estado de São Paulo e a maioria na capital (326
mil segundo o censo de 1988). Da comunidade japonesa no Brasil,
90% vivem nas cidades. O bairro da Liberdade, no centro da capital
paulista, representa o marco da presença japonesa na cidade. Outros
focos importantes de presença japonesa no Brasil são o Paraná, o Mato
Grosso do Sul e o Pará.
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REPRODUÇÃO

Nipo-brasileiros

REPRODUÇÃO

Nipo-brasileiro é um cidadão brasileiro
com ascendentes japoneses. Também são
consideradas nipo-brasileiras as pessoas
nascidas no Japão radicadas no Brasil.
A imigração japonesa ao Brasil teve início
oficialmente em 18 de junho de 1908,
quando o navio Kasato Maru aportou em
São Paulo trazendo 781 lavradores para
as fazendas do interior de São Paulo. O
fluxo cessou quase que totalmente no fim
dos anos 50, contando-se quase 200 mil
japoneses estabelecidos no país.
Atualmente, estima-se que haja cerca de
1,5 milhão de nipo-brasileiros, cuja imensa
maioria reside no estado de São Paulo (caREPRODUÇÃO

Tanaka e Laurinha, na Colônia, são exemplo da miscigenação étnico-cultural

pital e municípios como Mogi das Cruzes,
Osvaldo Cruz ou Bastos) e no norte do Paraná (municípios como Curitiba, Maringá,
Assaí ou Londrina). Há também pequenas
coletividades no Pará, atraídos inicialmente
pelo cultivo da pimenta-do-reino.
Os descendentes de japoneses chamam-se
nikkei, sendo os filhos nissei, os netos sansei
e os bisnetos yonsei. Os nipo-brasileiros que
foram ao Japão trabalhar a partir do fim dos
anos 80 são denominados dekassegui.
A contribuição dos japoneses na agricultura,
com técnicas próprias, é das mais importantes na história da imigração. Os produtores
hortifrutigranjeiros do Cinturão Verde, que
fica a leste de São Paulo, são em sua maioria
de origem nipônica.
Mas o ponto que tem sido o maior laço de
integração entre Brasil-Japão nos últimos
anos é a culinária. Os restaurantes japoneses
chegam a ser comparados a churrascarias
devido ao número de estabelecimentos.
No Brasil, que tem olho puxado é japonês,
mas quando um descendente vai ao Japão,
ele é estrangeiro, não é um “legítimo”.
Agora, da mesma forma que os imigrantes
japoneses trouxeram e fincaram parte de
sua cultura por aqui, os dekasseguis fazem
isso por lá. Só que dessa vez esses costumes
e tradições são mesclados com o que seus
antepassados aprenderam no Brasil. É tudo
uma grande mistura.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Miscigenação
Uma das características da sociedade
brasileira é a miscigenação, mas, no caso
dos nipo-brasileiros, essa miscigenação
levou um tempo maior para acontecer. O
casamento de japoneses fora da colônia
japonesa não era aceito pela maioria dos
imigrantes, pois a maioria pretendia voltar
para o Japão, portanto, se casassem com um
não-japonês, teria que permanecer no Brasil.
Porém, o lado étnico-cultural foi o que mais
dificultou, inicialmente, a miscigenação. Os
japoneses possuem uma cultura fechada e,
mesmo hoje em dia, o casamento com um
não-japonês é mal-visto por grande parte
da população.
No caso dos imigrantes japoneses no Brasil,
essa situação de isolamento étnico acabou
por se deteriorar a partir da década de 1970.
Os imigrantes de primeira geração raramente se casavam com um não-japonês, porém,

a partir da segunda e terceira geração, o
fenômeno da miscigenação passou a fazer
parte da realidade da colônia japonesa no
Brasil.
É notável que, no Brasil, muitos japoneses
passaram a se casar com descendentes de
outros grupos de imigrantes, como italianos,
portugueses e espanhóis, além de com brasileiros de origem miscigenada de africanos e
indígenas. No início, muitos filhos mestiços
de japoneses com não-japoneses passaram
a sofrer preconceito dentro da colônia
japonesa, porém, atualmente os casos de
preconceito racial contra mestiços é pouco
significativa.
Com a imigração japonesa no Brasil, nossa
cultura e nosso país receberam uma grande
contribuição, e nós somos hoje um grande
país, porque tivemos a participação dos
imigrantes japoneses.
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COLÔNIA DE FÉRIAS

U

ma das festas mais
esperadas pelos brasileiros, depois do carnaval, são as festas
juninas, que animam todo o mês de
junho com muita música caipira,
quadrilhas, “casamento”, comidas
e bebidas típicas em homenagem a
três santos católicos: Santo Antônio, São João e São Pedro.
Naturalmente as festas juninas
fazem parte das manifestações populares mais praticadas no Brasil.
E em nossa Colônia de Férias
não é diferente. Os santos do mês
foram comemorados dias 28 e 29
de junho.
No Brasil, a festa recebeu o nome
de junina (chamada inicialmente
de joanina, de São João), porque
acontece no mês de junho. Além de
Portugal, a tradição veio de outros
países europeus cristianizados dos
quais se originam as comunidades
de imigrantes, chegados a partir
de meados do século XIX. Ainda
antes, porém, a festa já tinha sido
trazida para o Brasil pelos portugueses e logo foi incorporada aos
costumes das populações indígenas e afro-brasileiras.
Festas de São João são ainda celebradas em alguns países europeus
católicos, protestantes e ortodoxos
(França, Portugal, Irlanda, os
países nórdicos e do Leste europeu). As fogueiras de São João e
a celebração de casamentos reais
ou encenados (como o casamento
fictício no baile da quadrilha nordestina) são costumes ainda hoje
praticados em festas européias de
São João.
A festa de São João brasileira é
típica da Região Nordeste. Por ser
uma região árida, o Nordeste agradece anualmente a São João, mas
também a São Pedro, pelas chuvas
caídas nas lavouras. Em razão da
época propícia para a colheita do
milho, as comidas feitas de milho
integram a tradição, como a canjica
e a pamonha.
O local onde ocorre a maioria dos
festejos juninos é chamado de arraial, um largo espaço ao ar livre
cercado ou não e onde barracas
são erguidas unicamente para o
evento, ou um galpão já existente
com dependências já construídas e
adaptadas para a festa. Geralmente

Festa Junina em Praia Grande
o arraial é decorado com bandeirinhas de papel colorido, balões
e palha de coqueiro. Nos arraiás
acontecem as quadrilhas, os forrós,
leilões, bingos e os casamentos
matutos.

distribuídos aos frades e aos pobres
do convento. O pãozinho de Santo
Antônio é, por tradição, colocado
pelos fiéis nos sacos de farinha,
com a fé de que, assim, nunca lhes
faltará o que comer.

E, na Colônia, a comemoração não
Oração dos
foi diferente. Além das comidas
típicas, como pamonha, curau, Namorados
milho cozido, canjica, cuscuz,
pipoca, bolo de milho, puderam
ser degustados ainda arroz-doce,
bolo de amendoim, bolo de pinhão,
bombocado, broa de fubá, cocada,
pé-de-moleque, quentão, vinho
quente, batata doce, além de outras
iguarias juninas.
Santo Antônio, que sois invocado
como protetor dos namorados,
O ponto alto da festa, como tem olhai por mim nesta fase imporocorrido ultimamente, é a apre- tante da minha existência, para que
sentação da Quadrilha dos Atrapa- não se perturbe esse tempo bonito
lhados, comandada por Márcio, da da minha vida com futilidades e
Equipe Só-Rindo, que teve coreo- sonhos sem consistência, mas o
grafia remodelada, e é o maior des- aproveite para um melhor e maior
taque do festejo em Praia Grande e conhecimento daquele ser que
também muito concorrido.
Deus colocou ao meu lado e para
que ele também melhor me conheça. Assim, juntos, preparemos
O pão de Santo
o nosso futuro, onde nos aguarda
Antônio
uma família que, com vossa proteção, queremos cheia de amor,
de felicidade, mas, sobretudo de
bênção de Deus. Santo Antônio,
abençoai este nosso namoro, para
que transcorra no amor, na pureza,
na compreensão, na sinceridade e
na aprovação de Deus.
A história do pão de Santo Antônio
remonta a um fato curioso que é assim narrado: Antônio comovia-se
tanto com a pobreza que, certa vez,
distribuiu aos pobres todo o pão do
convento em que vivia. O frade
padeiro ficou em apuros quando,
na hora da refeição, percebeu que
os frades não tinham o que comer:
os pães tinham sido “roubados”. O
frade padeiro foi contar ao santo o
ocorrido. Este mandou que verificasse melhor o lugar onde os tinha
deixado. O Irmão padeiro voltou
estupefato e alegre: os cestos transbordavam de pão, tanto que foram

● Sente-se, à meia-noite, sozinha e
fique olhando para o céu e pensando
no moço com quem gostaria de se
casar, durante cinco minutos; se nesse
tempo aparecer uma estrela correndo
● Faça uma cruz de flores, colhidas do céu, vai se casar com ele.
na véspera de São João, e ponha-a
sob seu travesseiro; ao dormir, soComo dançar
nhará com quem será seu marido.
● Espie pelo buraco da fechadura
de uma porta de quarto onde não
esteja ninguém dentro, e verá o
vulto de seu futuro marido.

● Durma vestida inteiramente de
branco; sonhará com o rapaz que
será seu futuro marido.

Vai se casar com seu
atual namorado?

● Ponha duas agulhas, ao mesmo
tempo, num prato com água, à
meia-noite; se elas se encontrarem
no fundo, casará na certa; caso
contrário, convém ir pensando
em outro.

Sortes de São João
● À meia-noite em ponto, olhe
para cima e abaixe-se apanhando
qualquer objeto que esteja ao alcance de suas mãos, no chão, sem
vê-lo; ponha-o sob o travesseiro
de sua cama, que sonhará com seu
futuro marido.
● Prepare um café bem forte e despeja-o numa xícara média, branca,
risque um fósforo e mergulhe-o no
café; a fumaça que subir formará o
vulto do futuro marido.

Quadrilha

● À meia-noite, conte três estrelas
e fale o nome do moço com o qual
deseja se casar; se ouvir o canto
de um galo e o latido de um cão, o
casamento sairá.

Hoje em dia, a quadrilha mais
comum é aquela que encena um
casamento na roça, com noivos,
padres e convidados. Ela é dançada
em pares. Um marcador orienta os
casais, dando os comandos. Veja o
que cada um deles significa:
Balancê - significa balançar o
corpo no ritmo da música, sem
sair do lugar.
Anavan - quer dizer ir em frente;
caminhar agitando os braços para
cima.
Returnê - é o comando para retornar aos lugares, depois de um
determinado passo.
Tur - é uma volta que o casal dá
junto, pela direita.
Cumprimento às damas - dançando, os cavalheiros vão até as
damas e fazem uma reverência.
Cumprimento aos cavalheiros
- as damas vão até os cavalheiros
e os cumprimentam, abaixandose e segurando os vestidos pelas
pontas.
Damas e cavalheiros, atenção
para a troca - este comando
significa que as damas devem ir

● Escreva o nome do rapaz que deseja por marido em um papelzinho
e ponha este sob seu travesseiro; se
sonhar com ele, vão se casar.
● Se, na noite da véspera de São
João, sonhar com o bem-amado,
vão se casar.
● À meia-noite em ponto, olhe
para o céu durante cinco minutos;
se um cachorro latir, vai se casar
com quem você gosta; se alguém
assobiar, nesse meio tempo, não
se casará.
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para o centro e os cavalheiros,
para o lado de fora do círculo (ou
vice-versa).
Passeio na roça - é o ato de ficar
passeando em círculos.
Trocar de dama - os cavalheiros
dão um passo à frente, pegando a
dama seguinte. Repete-se o passo
até que se volte ao par inicial.
Trocar de cavalheiro - é como
trocar de dama, só que quem anda
são as meninas, não os meninos.

Túnel - os pares formam uma
fila. Damas e cavalheiros ficam
de frente um para o outro, segurando as mãos, no alto, formando
um túnel. O último casal da fila
passa por dentro do túnel. Um a
um, todos os pares devem fazer
o mesmo.
Caminho da roça - damas e cavalheiros formam uma fila indiana,
e caminham, dançando.
Olha a cobra - todo mundo deve

pular, para evitar o perigo da cobra. No pulo, os pares giram no
ar, e voltam a caminhar no sentido
contrário ao que estavam indo.
Quem comanda costuma dizer
“é mentira!”, e então todos dão
outro pulo, girando, e voltam a
caminhar no sentido inicial.
Olha a chuva - damas e cavalheiros devem colocar as mãos
sobre a cabeça, para se proteger
da chuva. Quando o marcador diz

“é mentira”, eles podem abaixar
as mãos.
Caracol - todos formam uma fila
indiana e começam a enrolar a
fileira, no sentido do centro da
roda, como um caracol. Quando o
marcador diz “desviar”, o caracol
começa a rodar ao contrário, para
se desfazer.
Grande roda - é quando damas e
cavalheiros formam uma grande
roda, de mãos dadas. Ao coman-

Galeria de fotos

do, as damas podem ter que ir ao
centro, depois os cavalheiros, e
assim por diante.
Coroar damas - os cavalheiros
erguem os braços sobre as cabeças
das damas.
Coroar cavalheiros - as damas
erguem os braços sobre as cabeças
dos cavalheiros.
Despedida - os pares saem da pista
de dança, acenando para o público,
às vezes, em passo de galope.

