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Uni-Américas – diretores reúnem-se em SP
O encontro anual este
ano ocorreu na sede do nosso Sindicato, dia 20 de março, cujo tema foi a discussão, repercussão e conseqüências da atual crise globalizada. O encontro contou com a presença de Luís
Carlos Cejas (Fuva) – Argentina – presidente; Salvador Humberto Agliano
(AAPM) – Argentina – secretário geral; María Luisa
Fernández (Fuva) – Argentina – pró-secretária; e os
vice-presidentes Edson Ribeiro Pinto (Fenavenpro)
– Brasil; Raúl Di Landro
(CVV/Fuac) – Uruguai e Alfredo Moreira (Avimep) –
Paraguai. Estavam presentes ainda Philip Jennings,
secretário-geral da Uni Global; o secretário-geral da
Uni-Américas, Rodolfo Benítez; e o presidente da UniAméricas, Rubén Cortina; e
também de Raúl Requeña,
integrante da Uni, no âmbito mundial. Página 3.

Colônia de Férias
Tudo é festa na
Colônia de Férias
Carnaval e Páscoa foram
alegremente comemorados
em Praia Grande. Pequenos e adultos divertiramse com Rei Momo e o tradicional Coelhinho da Páscoa.
Páginas 11 e 12.

As meninas posam junto
às guloseimas

Edson: “Para nós, foi um passo
muito grande a internacionalização
das conquistas e das dificuldades,
porque, embora sejam países diferentes, as dificuldades são
as mesmas.”

Presidente da Câmara recebe representantes do FST

Boletim

Recuperação do valor da
aposentadoria
As aposentadorias são
corrigidas anualmente nos
termos da Constituição. A
Legislação Previdenciária
prevê, também, ajustes de
tempos em tempos para recuperar suas eventuais perdas. Entretanto, o governo
nunca se propôs a cumprir
este dispositivo por vários
motivos, dentre eles a famosa alegação de que não há
verba e de que a Previdência
é deficitária. Página 2.

Dia 14 de abril, representantes do FST – Fórum
Sindical dos Trabalhadores
– entre eles Edson Ribeiro
Pinto, presidente da Fenavenpro e do nosso Sindicato
– estiveram na Câmara Federal, em Brasília, e foram
recebidos pelo presidente
da Casa, deputado Michel

Temer. O deputado ouviu
atentamente as reivindicações e assumiu compromisso de priorizar as reivindicações do FST, esclarecendo que a Câmara dos Deputados é uma instituição que
recebe proposições e pedidos de todos os segmentos
da sociedade. Página 5.

Recicle-se, atualize-se.
Para isso, o Vendedor pode
contar com os cursos e palestras do Nuclave, que dispõe de um enorme leque

de opções para o aprimoramento do profissional de
vendas. Leia nas páginas 6,
7, 8 e 9.

Carro abre-alas, com Isabela à
frente

1º lugar adulto, categoria Luxo:
Paulo Coelho, como Mozart

1º lugar adulto, categoria Blocos:
As Piratas do Caribe
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Recuperação do valor da aposentadoria
vos, dentre eles a famosa alegação de que não há verba e
de que a Previdência é deficitária.

N

oticia-se o Projeto de Lei
3.299, aprovado pelo
Senado e encaminhado para
a Câmara Federal, através do
qual se pretende a recuperação do poder aquisitivo, à
época da concessão do benefício com eliminação do fator
previdenciário.
As aposentadorias são
corrigidas anualmente nos
termos da Constituição. A Legislação Previdenciária prevê, também, ajustes de tempos em tempos para recuperar suas eventuais perdas.
Entretanto, o governo nunca se propôs a cumprir este
dispositivo por vários moti-

“A Previdência não é
deficitária. Torna-se deficitária quando a contribuição dos trabalhadores
privados é carreada do
cofre geral para cobrir
déficit da aposentadoria
pública, pagar aposentados rurais que não contribuíram, financiar obras
de governo etc.”
Como é sabido pela Constituição, não é possível recuperar a aposentadoria em
mesmo número de salários
mínimos. Para fazê-lo, pois,
precisar-se-ia reformar a própria Constituição, cujo quórum é muito elevado para tal.
Definitivamente, o salário
mínimo não pode ser indexador por expressa disposição

constitucional. Os seus reajustes, pela mesma Constituição e pelos índices de lei, por
critérios políticos, são sempre maiores do que os índices
balizados pela Constituição.
A Constituição apenas garante o beneficio mínimo,
no valor de um mínimo, mas
não o valor do beneficio em
tantos salários mínimos.

“Nada impede de o
governo ir, nos reajustes
paralelos ao do salário
mínimo, aplicando
reajustes maiores do que
o de lei, para recuperação
do benefício”
Na verdade, os mesmos
requisitos mínimos, constantes da Constituição, como suficientes e necessários para
sustentar o trabalhador ativo, deveriam ser aplicados ao
inativo, que já cumpriu sua
função, mormente nos dias
atuais em que é comum, pelo

desemprego dos filhos ou,
mesmo por desagregação familiar, os aposentados voltarem a ser arrimo de família,
sustentando filhos e netos.
Enfim, é uma realidade que o
governo não pode desconhecer – o retorno à família sustentada pelo chefe, mas aposentado.
Os ajustes, de tempos em
tempos, previstos na própria
legislação, enfim, são bemvindos e são necessários.
Caberia ao Judiciário colaborar na recuperação parcial, pelo menos quanto à
base do benefício, onde todos deveriam receber o mesmo percentual de reajuste, de
modo que aposentados por
mais de um mínimo recebessem o mesmo percentual de
reajuste, o que hoje não ocorre.
O referido Projeto de Lei
terá, enfim, nosso apoio, esperando que, finalmente, o
presidente da República o

sancione. Vamos batalhar incansavelmente para a recuperação da aposentadoria.
Este será mais um dos trabalhos a que nos impusemos.
A propósito, no dia 14 de
abril último, estivemos em
Brasília juntamente com diversos presidentes de confederações, federações e centrais sindicais, quando fomos recebidos pelo presidente da Câmara, deputado Michel Temer. Na oportunidade, solicitamos urgência para
diversos projetos de leis de
interesse dos trabalhadores,
e, em particular, o que trata
das aposentadorias. O deputado Temer mostrou-se muito receptivo e prometeu colocar os Projetos o mais breve possível na pauta de votações. Há que se considerar
que existem outros Projetos e
Medidas Provisórias em tramitação na Casa.
Edson Ribeiro Pinto
Presidente

Está suspenso o desconto da contribuição previdenciária
sobre aviso prévio indenizado!

E

m 7 de março, o Dr. Novély Vilanova da Silva Reis,
juiz federal da 7ª Vara Federal
de Brasília, concedeu liminar
ao Mandado de Segurança
Coletivo requerido contra a
Receita Federal pela nossa
Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio –
CNTC.
Essa brilhante decisão do
Dr. Vilanova impede que a
contribuição para a Previdência seja descontada dos trabalhadores que recebem indenização por aviso prévio, como
se a indenização fosse salário
– o que evidentemente não é.
Na liminar concedida, o
Dr. Vilanova lembra bem que
a contribuição previdenciária
é cobrada sobre salário-maternidade, adicional noturno,
horas extras etc. porque são
valores que se incorporam ao

salário do trabalhador.
Entretanto, as importâncias pagas por auxílio-acidente, abono de férias, auxílio-creche, terço de férias indenizado e aviso prévio indenizado não se sujeitam à
cobrança, porque não têm caráter de salário mas, sim, de
indenização. Uma conclusão
bastante óbvia, mas a Receita
Federal não entendia assim.
A conquista dessa liminar
é o resultado de uma vigília
constante do Sindicato dos
Empregados Vendedores e

Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo, e da nossa
Confederação, na defesa dos
legítimos direitos dos nossos
trabalhadores.

Entenda o que é
Mandado de Segurança
Quando uma pessoa, ou
uma entidade jurídica, sente
seus direitos ameaçados por
uma autoridade (seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça,
como diz a lei), pode recorrer à
Justiça para se defender requerendo um Mandado de Segurança contra essa autoridade.

Entenda o que é Liminar

O que vem depois

Uma Liminar é uma medida provisória concedida pela
Justiça para defender interesses que poderiam estar
sendo prejudicados enquanto
a ação não é julgada.
Neste caso, a CNTC impetrou – isto é, requereu – um
Mandado de Segurança contra a Receita Federal por causa da cobrança previdenciária, que não achávamos correta. Entendendo que nossos
interesses seriam seriamente prejudicados enquanto a
ação não fosse julgada, o Dr.
Vilanova resolveu conceder
essa Liminar.

Como diz o nome, Liminar é uma ação provisória, intermediária. Ela apenas suspende a ofensa ao interesse
que pode estar sendo prejudicado, até que a ação seja julgada. Por isso, fica suspensa
a cobrança das contribuições
previdenciárias nos casos de
aviso prévio indenizado.
Porém, o nosso entendimento sobre a ilegalidade da
cobrança (o mesmo entendimento do Dr. Vilanova) é
muito claro, e não temos dúvida de que o nosso Mandado de Segurança será formalmente concedido.
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Internacional

Uni-Américas – Vendedores e Viajantes reúnem-se em São Paulo
O encontro anual este ano ocorreu na sede do nosso Sindicato,
cujo tema foi a discussão, repercussão e conseqüências da atual crise globalizada

D

ia 20 de março, às 10h,
reuniram-se os membros
integrantes de Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil a saber:
• Luís Carlos Cejas (Fuva) –
Argentina - presidente
• Salvador Humberto
Agliano (AAPM) – Argentina
– secretário geral
• María Luisa Fernández (Fuva)
– Argentina –
pró-secretária
e os vice-presidentes:
• Edson Ribeiro Pinto
(Fenavenpro) – Brasil
• Raúl Di Landro (CVV/
Fuac) – Uruguai
• Alfredo Moreira
(Avimep) – Paraguai
Estavam presentes também: Philip Jennings, secretário-geral da Uni Global; o
secretário-geral da Uni-Américas, Rodolfo Benítez; e o

bolsas de valores do mundo
todo, com a turbulência provocada pelo sobe e desce de
suas cotações especulativas,
jogaram mais incertezas nos
mercados e este foi tomado
por um verdadeiro apagão
econômico e financeiro.
Nesse clima de incertezas e desequilíbrio, os trabalhadores não corriam o risco
de perder dinheiro investido,
porque não tinham dinheiro investido: estavam ameaçados de perder seus empregos, ou, quando não [de perder seus empregos], estavam
ameaçados de ver reduzidos os seus salários e ter suas
conquistas trabalhistas seriamente comprometidas.
Depois da palavra do presidente Cejas, Edson cumprimentou e agradeceu a presença de todos, em nome da
Federação e do Sindicato.

Philip Jennings , Luis Carlos Cejas, Rubén Cortina e Edson Ribeiro Pinto

presidente da Uni-Américas,
Rubén Cortina; e ainda Raúl
Renqueña, integrante da Uni,
no âmbito mundial.
Na abertura dos trabalhos
da Uni-Américas, houve leitura da ata anterior, com exposição de diversos itens.
Depois, cada membro explanou sobre o 15 de setembro norte-americano, quando o banco Lehnan Brothers
estava pedindo concordata e o governo americano,
da época, nada fez. Com ele,
mais 17 instituições financeiras quebraram.
O Tesouro dos EUA e FED
anunciaram medidas para
reduzir a quebra de outras
instituições financeiras; as

Disse ele: “Para nós, foi um
passo muito grande a internacionalização das conquistas e das dificuldades, porque, embora sejam países diferentes, as dificuldades são
as mesmas. Estou certo de
que esta jornada de trabalho
nos deixará muitos conhecimentos, muitas diretrizes
e muitos objetivos a serem
buscados e cumpridos. Espero que esses momentos que
os senhores permanecerem
aqui em São Paulo sejam os
melhores possíveis, e nos esforçaremos para isso. Sejam
bem-vindos.”
Rubén Cortina: “Todos os
setores da Uni têm que encarar as mudanças tecnológicas, mas este é um setor que

tem que enfrentá-las com
muito mais imaginação e
muito mais criatividade porque o que antes era distância, o que antes era o caminho percorrido pelo vendedor, pelo viajante do comércio durante todo o dia, hoje
se transformou num caminho virtual, ou está prestes a
se transformar num caminho
virtual à mercê das tecnologias. Portanto, uma das tarefas, além das tarefas comuns
de qualquer organização sindical, tem a ver com a luta pelos direitos, com a luta pelas
conquistas perdidas e com a
luta pelas conquistas futuras
a se conseguir num mundo
que mudou.”
Rodolfo Benítez: “...quero
reconhecer algo muito positivo para a Uni, que é a incorporação de um grande número de jovens que tiveram uma
excelente e destacada atuação nesta organização. Portanto, do meu ponto de vista, acredito que haja muitas
perspectivas no futuro para
se enfrentar esta crise. Para
finalizar, quero me dirigir a
vocês pela última vez como
secretário regional para expressar-lhes a alegria por têlos conhecido e lhes desejar
que, no futuro, possam fortalecer as suas organizações
e se manterem unidos à Uni.”
Philip Jennings: “Vocês estão à frente desta crise, onde
se começa a perceber a queda da economia: as empresas começam a fazer cortes
nos seus orçamentos, a baixar os custos, a comprar menos. Esta é a crise real, a mais
importante da era da globalização. Sabemos que vocês estão acostumados com as crises nacionais ou regionais,
como a que tivemos nos últimos quinze anos, mas esta
é uma verdadeira crise global [...] Precisamos de respostas globais e soluções globais. Por isso, o jogo de poder mundial está mudando e
a América Latina está jogando a grande partida e está infiltrada nos grandes lugares

Rubén Cortina, Philip Jennings, Edson Ribeiro Pinto e Luis Carlos Cejas

de decisão da equação da resolução do problema da crise
[...] Estamos promovendo diálogos sociais envolvendo os
governos. Se não houver ambição, não alcançaremos os
objetivos, e quero que sejam
ambiciosos.”
Edson Ribeiro Pinto: “...Os
primeiros contatos que nós
tivemos com os nossos irmãos da Argentina foram feitos na AVA, e naquele instante, eu percebi que eu não sabia quase nada de sindicalismo. A minha visão era muito
pequena. Daqueles encontros
que se sucederam ao longo de
vários anos, em que tivemos
a oportunidade de manter os
primeiros contatos com Cejas
e quando houve a união entre
a AVA e a Fuva, percebemos
que daquela pequena semente estava brotando um sindicalismo forte, que foi crescendo e se espalhando por
outros países da América do
Sul. [...] É por isso que estamos aqui reunidos e vamos
chegar a pontos ainda mais

longe, porque o trabalhador,
nesse relacionamento capital
e trabalho será sempre, infelizmente, a parte mais fraca.
Porém, acreditamos que esta
renovação que está havendo agora, com todo esse legado que Cejas e outros companheiros estão nos deixando,
será muito importante, será
referência para o benefício
de todos os trabalhadores.”
Luis Carlos Cejas: “... e eu
me comprometo a trabalhar,
a ir ao Paraguai, Uruguai,
Chile, Peru, e espero conseguir um crescimento do nosso setor para sermos mais reconhecidos pela Uni, se bem
que o reconhecimento eterno
já foi conseguido, porém esperamos levar melhores conquistas a todos os trabalhadores que representamos. Este é
o verdadeiro motivo pelo qual
foram criados todos os sindicatos. Agradeço, uma vez
mais, a todos a confiança, e estamos seguros de que não vamos decepcioná-los por essa
confiança. Muito obrigado.“

Silvio Delfino, Philip Jennings, Raúl Di Landro e Luis Carlos Cejas
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Você e a Previdência

Novo cálculo aumentará gastos do INSS
Marilena dos Santos Seabra

Cadê o dinheiro da Seguridade
Social? Vilson Antonio Romero

D

A

proposta que o governo
negocia no Congresso
para mudar o calculo das
aposentadorias não extinguirá o fator previdenciário
em vigor e deverá reduzir o
déficit da Previdência somente nos primeiros cinco anos.
A nova formula, batizada de
Fator 85/95, elevara o rombo
em quase um ponto percentual do PIB até 2050.
O plano do governo é que
os dois fatores coexistam. Se
o trabalhador quiser se aposentar mais cedo, mesmo que
com benefício reduzido, optará pelo atual modelo, com
o fator previdenciário. Se escolher o Fator 85/95, deverá permanecer em atividade por mais tempo, mas terá
aposentadoria maior.
A nova regra é mais branda que o fator previdenciário e beneficia principalmente quem começou a trabalhar
mais cedo.

O secretário de Previdência Social, Helmut Schwarzer, explicou que, se aprovado neste ano, o novo fator gerará aumento de arrecadação e redução de despesas
até 2015. Isso porque, com o
novo mecanismo, o governo
espera atingir um resultado
que não obteve com o fator
previdenciário, que é o adiamento das aposentadorias
por tempo de contribuição.
Assim, nos primeiros
anos, o governo deixaria de
pagar os benefícios de quem
vai trabalhar mais até completar o Fator 85/95 e ainda receberá as contribuições
desses mesmos trabalhadores por mais tempo. No longo prazo, entretanto, haverá
gasto maior com as aposentadorias, porque os “retardatários” receberão mais.
A criação do Fator 85/95
poderá ter efeito nulo sobre o
comportamento do trabalhador brasileiro na hora da aposentadoria.

O trabalhador médio tem
um perfil classificado de “impaciente” e poderá optar por
continuar se aposentando
mais cedo com benefício reduzido, apesar de o novo fator oferecer uma recompensa para a postergação da aposentadoria.
As pessoas no Brasil têm
comportamento que chamamos em economia de “impaciente”. Isso indica que, se
a pessoa pode se aposentar
logo, ela prefere, até porque,
nada impede que a pessoa se
aposente e continue trabalhando.
O fantasma da crise econômica e o aumento do desemprego ainda são fatores
que deverão pesar na decisão de adiar ou não a aposentadoria.
Marilena dos Santos Seabra
atende em nossa sede às terças e
quartas. Para consulta, é preciso marcar horário: 3116-3750.

Clínicas e laboratórios conveniados – Alterações
Em nossa última edição,
publicamos uma série de serviços médicos conveniados.
Como ocorreram mudanças,
solicitamos anotá-las.
Deixam de nos
prestar serviços:
Dr. Elias Chedid Neto
Dr. S. Miyashiro

Passam a nos
oferecer serviços:
Clínica de Olhos Boa Visão
Oftalmologia
R. São Bento, 59 – 8º andar
Fones: 31060681/3105-7780
São Paulo - SP

Óticas Visão Lux
Matriz:
R. S. Bento, 33
Fone: 3105-8369
Filial:
R. 7 de Abril, 33
Fone: 3106-6746
São Paulo - SP

e novo, as ameaças. Além
de anunciarem novos
rombos nas contas da Previdência Social, que chegaram,
nas contas oficiais, perto dos
R$ 12 bilhões no primeiro
trimestre deste ano, as autoridades do setor, no debate
sobre a extinção do fator previdenciário, ameaçam uma
nova reforma do Regime Geral previdenciário. Tudo isto,
em razão da possibilidade de
eliminação do referido formulismo, que é base de projeto de lei em tramitação na
Câmara dos Deputados.
Mas, voltando a uma tese
largamente defendida pelos
estudiosos do sistema de proteção social brasileiro, perguntamos: já que a Previdência Social integra o tripé dos
programas abrangidos pelo
Orçamento da Seguridade Social, juntamente com Saúde e
Assistência Social, cadê o dinheiro da Seguridade Social?
Por que este questionamento? Porque, de novo, na análise preliminar, anualmente divulgada pela Anfip -Associação Nacional dos Auditores da
Receita Federal do Brasil e sua
Fundação de Estudos, há comprovação técnica, contábil e
efetiva da existência de sobras
de recursos no tal Orçamento
da Seguridade Social.
No ano de 2008, todas as
receitas constitucionais do sistema de Seguridade Social alcançaram R$ 364 bilhões.
E quais são estas receitas?
São as decorrentes da arrecadação da Receita Previdenciária - vinda de empresas, empregados e contribuintes individuais, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), do PIS/Pasep,

dos concursos de prognósticos, além de outras Receitas
Próprias.
Na outra ponta do “caderninho” estão os pagamentos
ou as destinações destes recursos. Nas despesas específicas e nos programas constitucionais da Seguridade Social
foram desembolsados, durante todo o ano passado, pouco
mais de R$ 312 bilhões.
Que desembolsos são estes? São as destinações de verbas para os benefícios previdenciários urbanos e rurais,
para os benefícios assistenciais da Lei Orgânica da Assistência Social e de Renda
Mensal Vitalícia, para a Saúde, além de programas do FAT
- Fundo de Amparo ao Trabalhador, entre outros.
Como se verifica, há um
superávit na diferença entre
o arrecadado e o desembolsado da ordem de R$ 52 bilhões.
Desde 2001, este superávit
acumulado já atinge a fábula
dos R$ 357 bilhões.
Onde foi parar todo este
dinheiro? Com certeza, deve
ter auxiliado a conter o déficit público, a juntar dinheiro
para pagar juros e encargos
da dívida pública, além de ter
sido retido pelo mecanismo
da Desvinculação das Receitas da União.
Mesmo assim, seguimos indagando, quando se fala em
seguidos déficits e novas reformas constitucionais: cadê o dinheiro da Seguridade Social?
Vilson Antonio Romero é
jornalista, funcionário público, diretor da Fundação Anfip de Estudos da Seguridade Social e da Associação Riograndense de Imprensa. E-mail: vilsonromero@yahoo.com.br
(Transcrito do jornal do
Diap de 22/abril/2009)

Dr. Rodolfo Icamar A. de Carvalho

F

aleceu, dia 8 de fevereiro, o dr. Rodolfo Icamar
Alvarenga de Carvalho,
ex-advogado da CNTC, da
Fenavenpro e procurador
federal. Foi grande amigo

dos diretores da nossa Federação, e sua mensagem, por
ocasião do Cinqüentenário
da Fenavenpro, em 2002,
permanecerá para sempre
em nosso pensamento.
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Reivindicações

Presidente da Câmara recebe representantes do FST

D

urante a audiência do
dia 14 de abril, com o
presidente da Câmara Federal, deputado Michel Temer,
o coordenador-adjunto do
FST - Fórum Sindical dos
Trabalhadores e presidente
da CONTEC, Lourenço Prado, que estava acompanhado de presidentes e diretores
das Confederações: CNTC
(Vicente Silva, Edson Ribeiro Pinto, Raimundo Nonato
dos Santos e Francisco Soares de Souza), CNTTT (Omar
José Gomes), CNPL (Danilo
Caser), CNTEEC (Osvaldo
Barros), CNTA (Marco Antônio Campanella), CNTS
(João Rodrigues Filho), COBAP – Aposentados (Vicente Fernandes Barbosa), CTB
(Joílson Cardoso e Nivaldo
Santana), UGT (Rumiko
Tanaka), FST-MG (Levi Fer-

nandes Pinto - 1º Vice-Presidente da CNTC), FST-SP
(Luiz de Souza Arraes), FSTPR (Gladir Antonio Basso),
FST-RJ/ES (Ronaldo Nascimento), FST-GO/TO (Edson
Geraldo Garcia), FST-MS
(José Lucas da Silva), DIAP
(Antônio Augusto de Queiroz), PMDB SINDICAL (Washigton Aparecido Santos
- Maradona) e o Sindicato
dos Frentistas do DF (Carlos Alves dos Santos – presidente, que estava acompanhado de outros dirigentes
sindicais da categoria. O representante do FST reivindicou a celeridade na tramitação das seguintes matérias:
- PEC 393/2001, que reduz a jornada de trabalho;
- PL nº 3299/2008, que extingue o Fator Previdenciário;
- PDL nº 857/2008, que sus-

ta os efeitos da Portaria número 186/2008, do ministro do Trabalho e Emprego, sobre registro sindical;
e do PL número 01/2008,
já aprovado no Senado Federal, que reajusta os proventos dos aposentados;
- PL nº 01/2008, que reajusta os proventos dos aposentados, nos mesmos níveis do salário mínimo.
O representante dos trabalhadores registrou a contrariedade do movimento sindical quanto à Reforma Tributária, nos termos
em que foi colocada no parecer do deputado Sandro
Mabel (PL – GO) e quanto
ao PL nº 1987/2007, de autoria do deputado Cândido
Vacareza (PT – SP), que altera os artigos 1º ao 642, da
C.L.T. e estabelecerá verda-

deiro caos na legislação trabalhista e na estrutura sindical brasileira. O relator
da matéria é o deputado Arnaldo Jardim (PPS – SP).
E externou, ainda, a preocupação dos trabalhadores, quanto ao PL nº 4302B/1998 (Governo FHC), já
aprovado no Senado Federal. Mencionada proposição,
por se referir à terceirização, de péssimas experiências para o movimento sindical operário, e contra sua
aprovação todos se colocam
à disposição, e que merece
estudos e debates profundos, com a participação dos
representantes dos trabalhadores. E que a sua aprovação
será um retrocesso imenso
para todas as conquistas dos
trabalhadores do Brasil, obtidas nos últimos decênios.

Trata-se de um golpe contra os direitos dos trabalhadores. O presidente assumiu
compromisso de priorizar as
reivindicações do FST, esclarecendo que a Câmara dos
Deputados é uma instituição que recebe proposições e
pedidos de todos os segmentos da sociedade. E, por fim,
pediu ao movimento sindical que, dentro do possível,
procurasse ajudar no esclarecimento da opinião pública e dos trabalhadores em
especial, sobre a importância da instituição que, por
ser democrática, em muitas
oportunidades tem recebido críticas injustas e avaliações inadequadas. O representante do FST reconheceu
que o Poder Legislativo é essencial em qualquer sociedade democrática e por isso
assegurou à instituição Câmara dos Deputados a solidariedade e o apoio do movimento sindical, na pessoa
do seu presidente, deputado
Michel Temer.
Desta forma continua
sendo importante e fundamental o apoio de todos os
companheiros no sentido de
pressionarem os congressistas para que nossas matérias sejam aprovadas.
Edson Ribeiro Pinto, presidente da Fenavenpro (e do
nosso Sindicato), já conclamou todos os presidentes
dos afiliados para não esmorecer na luta do interesse do trabalhador brasileiro.
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1º Encontro Nacional de
Líderes Mr. Kitsch
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o

Agenda de cursos e palestras
2º QUADRIMESTRE DE 2009
Curso

Vendas de impacto por telefone
Objetivos: Promover
a autoanálise e o
desenvolvimento de técnicas
de atendimento telefônico
para surpreender e encantar
os clientes, dentro das novas
tendências do uso do telefone
como marketing empresarial.

A partir de 1986, situada na Rua Oscar Freire, e hoje
com lojas em quase todos os estados brasileiros, a
Mr. Kitsch tornou-se referência de moda na cidade de
São Paulo, especializada em moda masculina. Depois,
foi criada a Kitsch Kids, com um mix de produtos
diferenciados.
Agora, em 2009, a Mr. Kitsch promoveu, com a
experiência do Nuclave, o 1º Encontro Nacional de
Líderes Mr. Kitsch, dias 24 e 25 de março, no Hotel
Bourbon, em São Paulo. O evento contou com nosso
palestrante José Antonio Kairalla Caraccio. Na foto, o
animado grupo e o palestrante.

Curso Nuclave

Vendas Por Telefone:
O Lucro da Empresa
Por Um Fio – esse foi o
tema do curso realizado
pelo Nuclave, em
suas dependências,
com a colaboração do
palestrante Hélcio Celi. O evento ocorreu de 9 a 12 de
fevereiro. Na foto, palestrante e cursandos.

PAGAMENTO
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 89320 – 8.
Para validar a inscrição, é preciso enviar o comprovante de depósito pelo fax: (11) 3116-3784. O participante que não puder
comparecer ao evento em que se inscreveu, terá o valor do seu
pagamento garantido como crédito por 12 meses.

Programa:
• O papel do profissional de
atendimento telefônico a
clientes dentro do contexto
do telemarketing;
• Reconhecimento de
comportamentos e emoções
ao telefone que dificultam
e facilitam o processo de
comunicação;

• F rases proibidas que
provocam, nos clientes,
irritabilidade e expressões
recomendadas para contornar
falas de impacto negativo;
• Técnicas de atendimento
telefônico, explorando
habilidades de escuta ativa,
sondagem, reconhecimento,
informação e o fechamento da
chamada;
•P
 adronização e encantamento
no atendimento telefônico
como fortalecedores da
imagem empresarial;
•C
 omo desenvolver
habilidades de negociação;
•R
 econhecer metodologias e
saber aplicá-las no dia-a-dia;

•C
 omo aumentar as vendas
ao utilizar técnicas eficazes
no processo de negociação e
vendas em telemarketing.
Início: 4/mai
Término: 7/mai
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 têm 40% de
desconto)

Curso

Desenvolvimento de competências em liderança
Objetivos: Desenvolver
nos participantes a
capacidade de entender os
processos fundamentais
de gerenciamento e
desenvolvimento pessoal,
auxiliando no desenvolvimento
de suas próprias habilidades de
liderança.
Programa:
• Sensibilização para Mudanças;
• O Líder como Agente de
Mudanças;
• Definindo Performances;
• Meu Subordinado não está

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.

Desempenhando como
Quero: Deficiência de
Treinamento ou Oportunidade
Gerencial?;
• Feedback e suas Implicações;
• Planejamento como
Ferramenta Gerencial;
• Responsabilidades do Líder
para o Desenvolvimento da
Equipe;
• Todos os Problemas Começam
no Recrutamento:
- Recrutando, Liderando
e Mantendo Equipes de
Sucesso;
- Como Energizar Equipes

Vencedoras;
- Como Energizar Pessoas para
Formar Equipes de Sucesso.
Início: 11/mai
Término: 14/mai
Horários: 19h às 22h
Dias da semana: segunda a
quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 150,00
Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
(Associados têm 40% de
desconto)

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

Palestra gratuita

Profissional de vendas

Como se tornar um vendedor
de sucesso

Objetivos: Identificar e
administrar as principais
características e
habilidades do sucesso
profissional.
Programa:
• Planejamento;
• Negociação;
• Resolução de conflitos;
• Relacionamento pessoal;
• Controle emocional;

• Criatividade;
• Comunicação;
• Confiança;
• Motivação;
• Determinação;
• Proatividade;
• Superação;
• Liderança.
Início: 18/mai
Término: 21/mai

Horários: 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 têm 40% de
desconto)

Objetivos: Busca
cultivar a avaliação
crítica sobre os fatores
de mercado que se
relacionam com o
desenvolvimento,
teste e lançamento de
produtos inovadores;

comportamento
do consumidor e
habilidades inovadoras.
Data: 9/jun
Horário: 19h
Dia da semana: terça-feira
Vagas: Limitadas

Curso

Como prospectar e fidelizar mais clientes
Objetivos: O participante
aprende técnicas
eficientes para aumentar
as vendas, fidelizar
o cliente e satisfazer
necessidades.
Programa:
• Conhecer as
necessidades dos
clientes;
• Técnicas para estimular
o cliente a comprar
novamente;

•C
 omo atender bem um
potencial novo cliente e
um antigo;
•C
 omo enxergar nos
colegas e fornecedores
possíveis clientes;
• I nvestigar porque
clientes deixam de
comprar o produto ou
serviço;
•C
 omo prospectar novos
clientes e manter os
atuais.

Curso

Início: 25/mai
Término: 28/mai
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 têm 40% de
desconto)

Fechando a venda:
por que é tão fácil para
alguns e tão difícil para mim?

Objetivos: Motivar
e desenvolver nos
participantes um grupo de
comportamentos que os
capacitem a desempenhar
com segurança e
motivação as atividades
diárias de vendas.
Programa:
concretização de
• Os novos tempos para o
negócios.
profissional de vendas;
• Concorrência crescente:
Início: 1º/jun
Quantidade x qualidade,
Término: 4/jun
novos sistemas de
Horário: 19h às 22h
vendas, Vendedor
Dias da semana: segunda a ou solucionador de
quinta
problemas? O que eu,
Carga horária: 12 horas
cliente, espero de um
Investimento: R$ 100,00
profissional de vendas?;
• Planejamento, a grande
Incluso: Material Didático,
diferença;
Certificado e Coffee-Break. • Profissional de vendas:
(Associados têm 40% de
pintor, arquiteto,
desconto)
psicólogo ou artista?;
• O que leva ao
fechamento da venda:

Concretizando negócios – fechando vendas
Objetivos: Adquirir uma
negócios:
visão conceitual sobre
-R
 egras básicas;
- F ormulando perguntas
negociações, desenvolver
as metodologias e
de alto ganho;
técnicas ampliando o
- Identificando os sinais
raciocínio estratégico.
de compra;
Programa:
-P
 rincipais erros;
•A
 s antigas técnicas que
• A “Concretização do
Negócio”, o momento
ainda dão certo;
mágico da venda;
- Tentativas: Clássicas e
• Que mudou: do
Informais - tipos, usos e
cuidados;
antagonismo à parceria
- Não ao Fechamento e
•P
 reparando as
ferramentas básicas;
Sim ao Relacionamento;
-B
 enefícios + benefícios
• Facilitadores;
• As regras que comandam
+ benefícios;
a concretização de
-O
 s vencedores e a

Curso

atendimento e contato,
análise dos desejos e
necessidades do cliente,
utilização adequada
dessas informações;
• Tipos de fechamento
mais utilizados:direto,
ou/ou, passo a passo,
resumido, com incentivo,
pós-venda: o início de
uma nova venda.
Início: 15/jun
Término: 18/jun
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 têm 40% de
desconto)
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Curso

Curso

Atender e entender – o seu diferencial de
sucesso em vendas

Desenvolva sua capacidade
de liderança

Objetivos: Desenvolver
no profissional de
atendimento um sistema
eficiente de técnicas e
comportamentos que o
capacite a atender com
qualidade, apresentando
soluções e desenvolvendo
habilidades e atitudes
necessárias ao
atendimento eficaz.
Programa:
• A evolução da qualidade
(Fatores Históricos
e Expectativas dos
Consumidores);
• Principais características
comportamentais

dos clientes, suas
necessidades, desejos e
interesses;
•P
 erfil do Novo
Profissional de
Atendimento;
•O
 processo de
comunicação no
atendimento: obstáculos,
vícios de linguagem e
grau de formalidade/
informalidade;
• Técnicas de
Atendimento: Aspectos
psicológicos, lidando
com queixas e ofensas
pessoais, prevenção
e administração de
conflitos, apresentando

soluções;
• Atendimento Presencial
X Telefônico: Diferenças
importantes, o que
facilita, o que dificulta.
Início: 22/jun
Término: 25/jun
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 têm 40% de
desconto)

Palestra gratuita

Venda mais sem se estressar tanto!
Objetivos: Como
administrar a ansiedade
e finalizar suas vendas

de maneira objetiva e
eficiente.
Data: 7/jul

Horário: 19h
Dia da semana: terça-feira
Vagas: Limitadas

Curso

Venda com estratégia: negócio fechado
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:
-R
 egras básicas;
- F ormulando perguntas
de alto ganho;
- Identificando os sinais
de compra;
-P
 rincipais erros;
• As antigas técnicas que
ainda dão certo;
- Tentativas: Clássicas e
Informais, tipos, usos e
cuidados;
• Preparando as
ferramentas básicas;
-O
 s vencedores e a

concretização de
negócios.
Início: 13/jul
Término: 16/jul
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 têm 40% de
desconto)

Objetivos: Desenvolver
nos participantes a
capacidade de entender os
processos fundamentais
de gerenciamento e
desenvolvimento pessoal,
auxiliando no desenvolvimento
de suas próprias habilidades de
liderança.
Programa:
• Sensibilização para Mudanças;
• O Líder como Agente de
Mudanças;
• Definindo Performances;
• Eu subordinado não está
desempenhando como quero:
Deficiência de Treinamento ou
Oportunidade Gerencial?;
• Feedback e suas Implicações;
• Planejamento como
Ferramenta Gerencial;
• Responsabilidades do Líder
para o Desenvolvimento da
Equipe;

- Todos os Problemas
Começam no Recrutamento:
- Recrutando, Liderando
e Mantendo Equipes de
Sucesso;
- Como Energizar Equipes
Vencedoras e Equipes de
Sucesso.
Início: 20/jul
Término: 23/jul
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: terça a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 150,00
Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
(Associados têm 40% de
desconto)

Curso

Negociação: como não perder
a oportunidade de vender
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: 27/jul
Término: 30/jul
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: terça a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
(Associados têm 40% de
desconto)
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Curso

Prospecção: aprenda a identificar clientes potenciais Como lidar com objeções ao preço
Objetivos: Visa desenvolver e/
ou aperfeiçoar competências
para identificar seu público
alvo e as necessidades que
devem ser atendidas.
Programa:
• Identificar segmentos
promissores;
• Qualificar contatos potenciais;
• Planejar programa de
conversão;

• Personalizar o atendimento;
• Valorizar o produto;
• Adequá-lo às necessidades do
cliente;
• Alocar responsabilidades;
• Acompanhar o processo de
negociação;
• Monitorar resultados.
Início: 3/ago
Término: 6/ago

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

Curso

Aprenda a traçar e alcançar suas metas de vendas
Objetivos: Familiarizar o
profissional de vendas com os
conceitos de planejamento
pessoal e estratégico, assim
como sobre a importância do
trabalho sinérgico dessas áreas
para a efetivação do pedido.
Programa:
• Pontos Chaves para um Bom
Planejamento;
• Objetivos, Metas e Planos de
Ação;
• Planejamento na Vida Pessoal;

• Planejamento nas Vendas;
• Desenvolvendo Habilidades
Comerciais;
- Abordando o Cliente com
Criatividade;
- Descobrindo Necessidades,
Desejos e Interesses;
- Vender ou Ajudar o Cliente a
Comprar;
- Fechando a Venda;
• Pós Venda: Verdades e
Mentiras.

Início: 10/ago
Término: 13/ago
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: terça a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
(Associados têm 40% de
desconto)

Curso

Atendimento:
invista em você e surpreenda seu cliente
Objetivos: Desenvolver o papel
profissional do atendente,
trabalhando seus recursos,
suas lacunas; situar as
emoções mais frequentes nos
relacionamentos atendente/
cliente, visando melhorar
a qualidade emocional e
diferenciar o atendimento ao
público por meio de técnicas,
objetivando a excelência.
Programa:
• Autoconhecimento
panorâmico em que são
tratadas as dificuldades mais
comuns em comunicação,
encontradas em funcionários
que atendem o público,

preparando-os para melhor
assumirem seus papéis
profissionais;
• Relacionamento profissional e
qualidade emocional;
• A importância de
compreender as necessidades
e as expectativas do outro;
• As barreiras criadas
em comunicação e os
preconceitos decorrentes;
• A diferença entre saber e ser;
• Técnicas de atendimento ao
público;
• A importância da Opinião
Pública para a organização
e o atendente como agente
principal desse processo;
• O cliente e as diversas

dinâmicas desenvolvidas
pelas pessoas;
•C
 omo perceber cada cliente
objetivando um tratamento
personalizado.
Início: 17/ago
Término: 20/ago
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: terça a quinta
Carga horária:12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
(Associados têm 40% de
desconto)

Objetivos: O participante
aprende a identificar as
motivações, necessidades e
expectativas de seus clientes,
destacando benefícios do
produto para enfrentar
objeções em suas vendas.
Programa:
• O preço é a causa da perda de
vendas?;
• Seu concorrente está
vendendo mais? Por quê?;
• Analisar o real valor de seu
produto;
• Vantagem competitiva: Abra
esse diferencial;
• Custo benefício: Seu produto

em alta;
• Definição de preços na venda;
• Autoconfiança: Você sabe usála a seu favor?
• Aprenda com as objeções.
Início: 31/ago
Término: 3/set
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: terça a quinta
Carga horária:12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
(Associados têm 40% de
desconto)

Curso

Como aprimorar suas técnicas
de marketing e vendas
Objetivos: Familiarizar o
profissional de vendas com os
conceitos de planejamento,
marketing e vendas, assim
como a importância do
trabalho sinérgico destas
três áreas para o sucesso da
empresa.
Programa:
• Conceitos Básicos de
Planejamento;
• Objetivos, Metas e Planos de
Ação;
• Conceitos Básicos de
Marketing;
• Estratégias de Marketing e a
Área de Vendas;
• Segmentação de Mercado;
-M
 arketing de

relacionamento;
- Marketing do produto e
benefícios;
- A Equipe de Vendas;
- Processo de vendas e
avaliação de resultados.
Início: 24/ago
Término: 27/ago
Horário: 19h às 22h
Dias da semana: terça a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático,
Certificado e Coffee-Break.
(Associados têm 40% de
desconto)

Palestra gratuita

Por que nosso concorrente está
vendendo mais?
Objetivos: Avaliar corretamente
as técnicas de vendas utilizadas
para obter maior diferenciação
no mercado.

Data: 10/set
Horário: 19h
Dia da semana: quinta-feira
Vagas: Limitadas
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Opinião

Convênios

Entre a defesa comercial e o protecionismo Antonio Carlos de Mendes Thame

Convênios com
Faculdades

Nesse curto tempo, no entanto, a decisão causou a paralisação de diversos setores
da economia, que precisam da
importação de insumos para
poder produzir. Além disso, o
país correu o risco de ser contestado na OMC, organismo do
qual é signatário, sob a acusação de protecionismo.

D

iante do déficit nas contas
externas, verificado em
2008, o governo decidiu restringir as importações, por meio
da exigência de licença prévia
para produtos comprados no
exterior. Três dias depois, forçado pelas fortes reações negativas provocadas pela medida,
o bloqueio foi revogado.

Sabe-se agora que o governo adotou a medida para proteger a indústria brasileira
principalmente contra importações predatórias, mas a dose
foi exagerada e acabou atingindo parte da própria produção nacional.
É evidente, no entanto, que
o Brasil deve combater a concorrência desleal de certos exportadores, mas com competência. Nessa linha, a Câma-

ra aprovou, no final de 2008, o
Projeto de Lei 717/03, de nossa
autoria, que obriga os produtos importados a seguirem os
mesmos padrões de segurança que a legislação exige da indústria brasileira.
O objetivo do projeto, que
ainda precisa ser aprovado no
Senado, é o de evitar a invasão de mercadorias estrangeiras sem os padrões técnicos
minimamente aceitáveis, além
de impedir uma concorrência
predatória e selvagem com a
indústria brasileira.
Enfim, entendemos que
neste momento, mais do que
nunca, é preciso adotar medidas de defesa comercial, mas
que ao mesmo tempo não comprometam a indústria nacional
e não arrastem o país para um

conflito comercial com outras
nações.
O PL 717/03, aprovado pela
Câmara dos Deputados, encontra-se agora no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, com o número
PLC 176/2008. Para contribuir
para acelerar sua tramitação,
envie um e-mail ao presidente
da Comissão, senador Aloizio
Mercadante (mercadante@senador.gov.br) , solicitando brevidade na designação de relator para o projeto.

A fim de oferecer a nossos
associados e dependentes facilidades para estudo, temos ampliado nosso convênio com estabelecimentos de ensino que
proporcionam descontos.
Assim, lembramos quais
são:

Antonio Carlos de
Mendes Thame, deputado pelo
PSDB/SP, é engenheiro agrônomo, professor de Economia
da ESALQ/USP (licenciado) e
advogado (PUC-Campinas).

• Centro Educacional e Cultural FMU

• Universidade Anhembi Morumbi
• Associação do Ensino Superior do ABC
• Colégio São Luis

• Unip.
Para informações, telefone para nossa secretaria: (11)
3116-3750, com Reinaldo.

Língua Portuguesa

Escrever bem não é luxo - III Milton Claro
Um texto corretamente escrito transmite com mais exatidão aquilo que você quer dizer.
Evita mal-entendidos, evita perda de tempo e, muitas vezes, evita sérios prejuízos. Cuide bem do que escreve
A secretária tinha pego o envelope
Ela não tinha pego o envelope – ela tinha pegado o envelope!
Por outro lado, dizemos acertadamente: o cavalo foi pego no exame antidoping.
Por quê? Porque, com os verbos ser e estar, devemos usar pego e, com os verbos ter e haver, devemos usar pegado.
(Ainda a respeito deste particípio passado pego, algumas pessoas pronunciam erradamente “pégo” – “o cavalo foi pégo no exame antidoping”. Errado. A pronúncia é pêgo. Provavelmente, essas pessoas confundem com outro tempo de verbo, o presente do indicativo, onde, aí sim, pronunciamos o
“e” aberto: “eu pego o envelope”. )
Abrilhantar o evento
Isto é o que se chama de lugar-comum. É uma expressão que já foi boa, mas fez tanto
sucesso, ficou tão batida, que acabou perdendo a graça. Escrever bem não é somente deixar
de cometer erros de gramática e de ortografia. Escrevendo com elegância, damos à nossa
mensagem uma chance de ser mais bem recebida.
Quer ver outros lugares-comuns?

a nível de
agradar a gregos e troianos
chover no molhado
colocar uma pá de cal
dar a volta por cima
dar o último adeus

em sã consciência
fechar com chave de ouro
gesto tresloucado
guardar a sete chaves
hora da verdade
inserido no contexto
ir de vento em popa

negócio da China
parabenizar
sair do armário
singela homenagem
subida honra
tábua de salvação
via de regra...

Não é difícil identificar essas pobrezas de linguagem. Fuja delas!
Mais bem recebida
No tópico anterior, escrevi “damos à nossa mensagem uma chance de ser mais bem recebida”. Eu pergunto: mais bem não é melhor? Eu não poderia ter escrito, “damos à nossa mensagem uma chance de ser melhor recebida”?
De fato, não poderia. Porque, sempre que depois vier um particípio passado, devemos
usar mais bem: mais bem recebida, mais bem feita, mais bem paga. Nos demais casos, usamos melhor: o nosso time foi melhor no jogo (e não foi mais bem no jogo), ele se saiu me-

lhor na prova, ela tomou todo cuidado para fazer melhor etc.
Note que a mesma regra vale para o emprego de mais mal e pior.
Conforme conversamos, segue abaixo as taxas pedidas
Isto é muito comum, e nem por isso menos errado. E é um erro fácil de evitar. Basta a
gente perguntar “o que é que segue?”. Claro que são as taxas pedidas que seguem. Então,
se colocamos a frase na ordem direta (sujeito, verbo e complemento) é até menos fácil de
errar: As taxas pedidas seguem abaixo, conforme conversamos.
Mas não precisa usar a ordem direta, não! Pode usar, mesmo, a ordem inversa, só basta manter o verbo no plural. (Agora, se for uma taxa só... segue abaixo a taxa pedida!)
Vejamos outro caso de concordância do verbo:
45% do eleitorado votou pela manutenção
Cuidado, porque os verbos ficam manhosos quando se trata de porcentagem. A frase está certa, mas se, em vez de eleitorado disséssemos eleitores, deveríamos dizer “45%
dos eleitores votaram”.
A explicação é simples: o verbo concorda com aquilo a que a porcentagem se refere, e
no primeiro caso ela se refere ao eleitorado, então fica no singular. E vai para o plural no
segundo caso, concordando com eleitores.
Entretanto, se a participação for apenas 1%, ainda que se refira a diversas pessoas ou
coisas, o verbo fica no singular: 1% dos corredores completou a prova, e não 1% dos corredores completaram a prova.
A porcentagem tem ainda outras manhosidades, mas ficam para outra hora.
E mais um erro comum de concordância verbal:
Um dos que puxou minha orelha foi o Gustavo Chacra
Pois nós vamos ser outros a puxar a orelha do Antonio Prata, cronista que escreveu isso
dia 6/2/09 no Estadão.
Se ele tivesse o cuidado de “pensar” a frase na ordem direta (“O Gustavo Chacra foi um
dos que puxaram minha orelha”), ainda poderia manter a frase na ordem inversa, mas escreveria certo: um dos que puxaram minha orelha foi o Gustavo Chacra.
No próximo número tem mais.
Milton Claro é publicitário, escritor e criador do site www.santamissa.com.br.
Email: milton.claro@kreanto.com.br
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Coelhinho camarada alegra crianças

T

A Panco fez a Páscoa dos
pequenos mais doce

oda criança espera, ansiosa, o dia em que o
coelhinho vai chegar com
os ovos de chocolate. Não
importa que ela tenha comido chocolate durante o ano
inteiro, porque os ovos que
o coelhinho traz têm sabor
especial.
E, para esperar a data,
nosso Departamento Social
preparou uma série de ativi-

dades para os pequenos, entre os dias 10 e 12 de abril.
A Equipe Só-Rindo, sempre a postos, se encarregou
das brincadeiras e do entretenimento das crianças.
Houve mímica, jogos com
competição de todos, música, desenho, pintura, histórias. A meninada ficou encantada.

Sexta-feira Santa, como
de praxe, não faltou a famosa e suculenta bacalhoada.
Dia 11, sábado, o coelhinho, travestido de Panco,
distribuiu guloseimas, que
fizeram a alegria do paladar
dos pequenos.
Houve baile com o DJ
Márcio, com predominância de ritmos jovens, especialmente o axé.

As meninas posam junto
às guloseimas

“Tio” Márcio ajuda a distribuição
dos doces. Aqui, com Tadeu

Nosso diretor Amílcar
com João

Leandro
Lucas e Allan

Vinícius

Catherine

“Tia” Fernanda com Bruno

“Titios” Márcio e Fernanda com
Felipe

Jorge Zósimo (E) e Sérgio Auricchio,
diretores sociais

Pedro

Rei Momo leva alegria à Praia Grande
De 21 a 24 de fevereiro, nossa Colônia de Férias recebeu associados, familiares e convidados
para a comemoração da festa brasileira mais popular: o carnaval

P

reparada pelo nosso Departamento Social, com
o apoio do diretor Amílcar
O. Calmont de Andrade e
seus comandados, o período de 21 a 24 de fevereiro
foi uma festa intensa, com a
Colônia lotada por adultos e
crianças.
Quem gosta e quis, aproveitou natação, hidroginástica, bocha, vôlei, futebol
de salão, basquete, pinguepongue, pebolim, bilhar,
além de cartas e dominó e
torneio de palitinho. Para
recuperar as energias perdidas, a sauna foi uma grande
companheira.

No torneio de bilhar, a
colocação foi:
Supercampeão – Aparecido Valdecir P. dos Santos;
Campeão – Juliberto
(Beto) de Miranda e
Vice-campeão – Ronaldo
Lobão Bendazolli.

Aparecido Valdecir P. dos Santos, o
supercampeão do torneio de bilhar

Na sala de TV, o telão esteve disponível para quem
gosta de novelas e programas esportivos, pois pôde
assisti-los. Quem quis, também assistiu a filmes.

A seguir, os adultos dançaram ao som de músicas
escolhidas pelo DJ.

Sábado de carnaval, no
Salão Social, foi a abertura do carnaval com o tema
Carnaval Piratas do Futuro, que contou com a apresentação do carro abrealas, entrada do Rei Momo
e Marquesa, mestre-sala e
porta-bandeira, e os concursos de fantasias. Depois
os eleitos de cada categoria
Salão muito animado
foram premiados.

Dia 23, segunda-feira,
além das brincadeiras e atividades esportivas e recrea
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tivas para crianças e adultos, ocorreu o famoso Jogo
das Bonecas (com homens
fantasiados a caráter), considerado o ponto alto de todos os carnavais da Colônia.

Na mesma ocasião, houve entrega de medalhas
para as melhores fantasias.
O retorno dos carnavalescos ocorreu quarta-feira,
dia 25, pela manhã.

1º lugar adulto, categoria Luxo:
Paulo Coelho, como Mozart

Carro abre-alas, com Isabela à
frente

1º lugar categoria Originalidade:
Victória Regina (Paz no Futebol)

1º lugar categoria Luxo:
Bárbara Brandão Melo (Odalisca)

Rei Momo e Marquesa

1º lugar adulto, categoria Blocos:
As Piratas do Caribe

Destaque Fantasia Infantil: Aysha
Conti

Categoria Infantil Luxo: Henrique e
Eduardo, com papai e Jorge Zósimo

2º lugar adulto, categoria Luxo:
Janete Fontana

2º lugar adulto, categoria Blocos:
Amigos da Colônia, cujos componentes prestaram homenagem aos
funcionários

A categoria Originalidade adulto
teve como vencedor Carlos Sétimo
de Lima (Pirata)

Jogo das “Bonecas”,
o mais esperado do ano

Concurso Categoria Infantil

Edson anuncia
os três primeiros
prêmios

Sra. Elza, esposa do associado
Vinícius Martinez

2º lugar adulto, categoria
Originalidade: Hebe Donini
Favaretto

1º casal de mestre-sala (Renato Barbosa) e
porta-bandeira (Ana Lúcia)

2º casal de mestre-sala (Lucas) e
porta-bandeira (Isabella)

Carnavalescos unidos, jamais serão vencidos

A meninada se esbaldou

