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Cuide da sua saúde

Colônia de Férias

Há direito sem obrigação?
Se pensarmos um pouco, 

vemos que realmente não 
há. Todos temos direito a 
educação pública, todos te-
mos direito a médicos e hos-
pitais públicos. Temos direi-
to a um sistema de seguran-
ça pública que proteja nos-
sas vidas e nossos bens. Te-
mos direito a um sistema ju-
diciário que faça valer nos-
sos direitos civis, nossos di-
reitos comerciais. São direi-
tos que nada nos custam, 
porque são direitos asse-
gurados pelo governo. Mas 
quem é o governo? Edito-
rial, página 2.

Ano 57  -  nº  473  –  São Paulo -  maio/junho/julho/agosto –  2009

Festa junina em  
Praia Grande

Convenções Coletivas 2009-2010
A diretoria do Sindicato, 

tendo à frente o presiden-
te Edson Ribeiro Pinto, não 
parou de lutar pelos direitos 
da classe, particularmen-
te neste ano. As rodadas de 
negociações foram mais di-
fíceis e mais tensas em vir-
tude da crise mundial que 
começou no ano passado 
e que ainda repercute nes-
te ano. Sempre objetivando 
o bom senso, e com muitas 
ponderações e muito tra-
balho, conseguimos várias 
conquistas em favor da clas-
se. Paginas 4 e 5.

Advogados das partes e presidente do SindVend assinam a Convenção

Dr. Alexandre Pazero e Edson Ribeiro Pinto (SindVend) Dr. Nivaldo Pessini (advogado SindVend), Edson Ribeiro Pinto (presidente 
SindVend) e dr. Antonio Jorge Farah, advogado do Sincamesp e Sincoelétrico

O fator previdenciário  
repaginado

Tramita na Câmara dos 
Deputados um projeto de lei 
para acabar com o fatídico 
fator previdenciário, regra 
criada pelo Governo Fernan-
do Henrique Cardoso, que, 
desde 1999, portanto há dez 
anos, retarda a concessão e 
reduz as aposentadorias pa-
gas pelo INSS. Trata-se do 
PL 3.299/08, do senador 
Paulo Paim (PT/RS), apre-
sentado no Senado Federal 
em 23 de julho de 2003.

A proposição estabele-
ce a volta do cálculo da apo-
sentadoria baseado na mé-
dia aritmética simples dos 
últimos 36 salários de con-
tribuição, apurados em pe-
ríodo não superior a 48 me-
ses. Página 3.

Página 10.

Você sabia que um estu-
do, conduzido pela Agência 
de Proteção ao Consumidor 
Coreano, constatou que as 
barras dos carrinhos de su-
permercado são as que mais 
contêm bactérias entre os ob-
jetos e são frequentemente 
manuseados pelas pessoas?

Você sabia que fuman-
tes têm 50% a mais de chan-
ces de terem infarto que os 
não fumantes e que fuman-
tes têm 6 vezes mais chan-
ces de sofrer de bronquite 
crônica e enfisema pulmo-
nar que os não fumantes? 
Páginas 11 e 12.
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Não há direito sem obrigação. Ou há?

A Justiça atende nosso pedido para cancelar o desconto  
de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado!

Editorial

Se pensarmos um pouco, 
vemos que realmente não 

há. Todos temos direito a edu-
cação pública, todos temos 
direito a médicos e hospitais 
públicos. Temos direito a um 
sistema de segurança pública 
que proteja nossas vidas e nos-
sos bens. Temos direito a um 
sistema judiciário que faça va-
ler nossos direitos civis, nossos 
direitos comerciais. São direi-
tos que nada nos custam, por-
que são direitos assegurados 
pelo governo. 

Mas… veja bem: “o gover-
no” somos nós, e somos nós 
mesmos que custeamos es-
ses serviços todos com os 
impostos que pagamos. Não 
há nenhum mistério. 

“Muitas vezes nos queixa-
mos de que o governo nos 
obriga a uma carga muito 
pesada de impostos. Em 
vez disso, devíamos nos 

queixar, isso sim, de que 
os impostos que pagamos 

são mal aplicados”

Se é para ter os serviços de 
saúde, educação, saneamento, 
transportes etc. com a pouca 
qualidade dos que temos, en-
tão os impostos deveriam ser 
menos pesados. Certamente, 
não nos queixaríamos se es-
tivéssemos recebendo servi-
ços ao nível de primeiro mun-
do, porque já estamos pagan-
do por eles.

“Mas eu quero me referir 
a uma outra ordem de di-
reitos e obrigações, muito 

mais próximos de nós, 
porque dizem respeito 

diretamente aos trabalha-
dores e cidadãos. Eu me 
refiro à ordem sindical”

Os sindicatos existem para 
serem os advogados das clas-
ses trabalhadoras diante das 
classes empresariais. Não é 
uma posição de antagonismo, 
é uma posição de defesa de in-
teresses legítimos, que nem 
sempre são atendidos. No sé-
culo 18 não havia sindicatos, 
e os trabalhadores viviam um 
regime de escravidão: de se-
gunda a sábado, nunca me-

nos que 14 horas por dia. Foi 
a união dos trabalhadores em 
sindicatos que possibilitou as 
conquistas graduais que temos 
hoje.

Agora, vem a questão: os 
sindicatos são um direito dos 
trabalhadores, não é? E como 
esses defensores dos trabalha-
dores conseguem se manter? 

“Com contribuição sindi-
cal, que todos os trabalha-
dores são obrigados a pagar, 
uma vez por ano!”, é a resposta. 

Isso é meia verdade. Daria, 
sim, para os sindicatos se man-
terem com a receita da con-
tribuição sindical, se os sindi-
catos não acabassem ficando 
apenas com pouco mais da me-
tade: o resto é retido pelo go-
verno, para distribuição entre 
as federações e confederações 
trabalhistas, para uma central 
sindical e para uma conta es-
pecial de emprego e salário.

“Para compensar essa 
quebra de receita, a lei 
autorizou os sindicatos 

a cobrarem uma taxa 
assistencial. Essa taxa é 
obrigatória para todos 

os trabalhadores da 
Categoria Profissional 

estabelecida e acordada 
quando das tratativas das 

negociações coletivas, daí 
denominar-se negocial. 
Acrescente-se que foi 

tratada e discutida pela 
Assembleia Extraordinária 
da Categoria, associados e 
não associados, que con-
cedeu poderes à entidade 

sindical para celebrar 
Convenção Coletiva ou 

instaurar o Dissídio junto 
ao Tribunal Regional do 

Trabalho”

A propósito desta contri-
buição financeira Benito Perez 
acertadamente observa: “que 
não é justo que um grande 
número de trabalhadores 
seja beneficiado pelas con-
quistas logradas pelo sindi-
cato com o esforço dos seus 
filiados, que contribuíram 
para conquistá-las e perma-
neçam à margem das orga-
nizações profissionais sem 
contribuir de alguma forma 
para elas” (“El património 
sindical, in Trabajo y Segu-
ridad Social”, Buenos Aires, 
1986, pag. 1065).

“Ressalte-se, ainda, que 
essa contribuição mod-
erna vem se generali-

zando em muitos países, 

com pequenas diferen-
ças, como na Argentina, 
Colômbia, Espanha, Gré-

cia e Reino Unido”

A Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), que 
monitoriza as queixas por vio-
lação de direitos sindicais, ad-
mite, para reforçar as finanças 
do sindicato, a instituição de 
uma cota de solidariedade, na 
Convenção Coletiva. 

A Constituição Federal no 
seu artigo 8º - Inciso IV esta-
belece: “A Assembleia Geral 
fixará a contribuição que, 
em se tratando de Categoria 
Profissional, será desconta-
da em folha para custeio do 
sistema confederativo da re-
presentação sindical respec-
tiva, independente da con-
tribuição prevista em lei”.

Portanto, apoie o seu sindi-
cato com a contribuição finan-
ceira estabelecida na Assem-
bleia.   Você estará asseguran-
do um sindicato mais forte e 
com mais qualidade na defesa 
dos seus interesses trabalhis-
tas – interesses que, no caso do 
nosso sindicato, incluem assis-
tência jurídica, médica e odon-
tológica, cursos especializa-
dos, e uma Colônia de Férias 
na praia elogiada por todos!

Edson Ribeiro Pinto
Presidente

• Redação e Administração: 
   R. Santo Amaro, 255 - Bela Vista - SP - CEP 01315-903.

   Tel.: (0xx11) 3116-3750 - Fax: (0xx11) 3116-3795

   Registrado no DNPI sob nº 253.158. 

• Presidente: Edson Ribeiro Pinto

• 1º Secretário: Hélio Manfredini

• 1º Tesoureiro: Jorge Evangelista Lima

Este jornal é Órgão Ofi cial do Sindicato dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo 

• Jornalista responsável: Lilly D. Portella (MTb 10.394)

• Editoração eletrônica: Manuel Rebelato Miramontes 

• Fotos: Arquivo

  Esta é uma publicação quadrimestral, com distribuição gratuita.
• Home-page: www.sindvend.com.br
• Impressão: G set   Indústria Gráfica e Editora Ltda. 
    (As matérias assinadas não refl etem, necessariamente, a opinião deste jornal).

Na edição nº 472 de O Arau-
to, tínhamos noticiado a con-
cessão de uma liminar ao Man-
dado de Segurança Coletivo re-
querido contra a Receita Fede-
ral pela nossa Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio – CNTC.

Recapitulando um pouco 
para entendermos bem, o que 
ocorreu foi o seguinte: a Recei-
ta Federal achava que os em-
pregados desligados com avi-
so prévio deveriam recolher 
a contribuição previdenciá-
ria sobre o valor da indeniza-
ção, como se indenização fosse 
salário.

Nós não achávamos a co-
brança justa, então a CNTC en-

trou na Justiça para impedir o 
desconto odioso. Isso foi o Man-
dado de Segurança, apresentado 
na Justiça do Distrito Federal.

 Reconhecendo a gravidade 
da situação, a Justiça, na pes-
soa do Juiz da 7ª Vara Federal 
de Brasília, dr. Novély Vilano-
va da Silva Reis, concedeu logo 
uma Liminar – isto é, determi-

nou a interrupção temporária 
da cobrança, até que chegasse 
a hora de o próprio mandado 
ser apreciado.

Pois bem, essa hora che-
gou e o dr. Novély, em senten-
ça dada no dia 3 de julho, reco-
nheceu a justiça do pedido.

Com essa decisão, que ele 
justifica brilhantemente, fica 

afastada a hipótese de os tra-
balhadores terem de recolher 
a contribuição previdenciária 
sobre o dinheiro que recebem 
nos casos da indenização por 
aviso prévio.  O processo ain-
da será enviado para o Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Re-
gião, mas a decisão dificilmen-
te será mudada.

Vale a pena lembrar que 
esse mandado foi apenas mais 
uma das conquistas resultan-
tes de uma vigília constante 
do Sindicato dos Empregados 
Vendedores e Viajantes do Co-
mércio no Estado de São Pau-
lo, e da nossa Confederação, 
na defesa dos legítimos direi-
tos dos nossos trabalhadores. 
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O fator previdenciário repaginado
Meire Lúcia Monteiro Mota Coelho

Tramita na Câmara dos Depu-
tados um projeto de lei para 

acabar com o fatídico fator previ-
denciário, regra criada pelo Go-
verno Fernando Henrique Car-
doso, que, desde 1999, portanto 
há dez anos, retarda a concessão 
e reduz as aposentadorias pagas 
pelo INSS.

Trata-se do PL 3.299/08, do 
senador Paulo Paim (PT/RS), 
apresentado no Senado Federal 
em 23 de julho de 2003.

A proposição estabelece a 
volta do cálculo da aposentado-
ria baseado na média aritmética 
simples dos últimos 36 salários 
de contribuição, apurados em 
período não superior a 48 meses.

Apresentada no Senado Fe-
deral como PLS 296/03, a pro-
posição acaba com a redução 
nos benefícios previdenciários 
por tempo de contribuição pro-
vocada com a aplicação do fator 
previdenciário.

O projeto foi aprovado sim-
bolicamente no Senado Federal 
em 9 de abril de 2008, sem, por-
tanto, o registro de voto nomi-
nal dos 81 senadores.

Tramitação na Câmara
Na Câmara, o projeto de lei 

foi distribuído e aprovado ini-
cialmente na Comissão de Segu-
ridade Social e Família, na for-
ma do parecer oferecido pelo 
relator, deputado Germano Bo-
now (DEM/RS).

A aprovação na Segurida-
de Social ocorreu no dia 13 de 
agosto de 2008.

Em seguida, o PL 3.299 foi 
distribuído à Comissão de Fi-
nanças e Tributação, onde 
aguarda parecer do relator, de-
putado Pepe Vargas (PT/RS).

Membro da base de apoio ao 
Governo na Câmara, o parla-
mentar tende a apresentar um 
substitutivo que minimiza os 
efeitos negativos do fator sem, 
contudo, acabar com a regra 
que reduz em mais de 30% o va-
lor das aposentadorias.

Negociação e urgência
A necessidade de ampliar a 

discussão do tema é baseada no 
fato de a matéria ser relevante 
e busca corrigir um dispositivo 
que não alcançou, na prática, os 
objetivos para os quais foi insti-
tuído e que atualmente penali-
za aos trabalhadores do Regime 
Geral da Previdência Social, no 
momento da aposentadoria.

A matéria é polêmica e en-
frenta resistência de aprovação 
por parte do Governo, que não 
quer simplesmente acabar com 
o fator sem que haja um limita-
dor para as aposentadorias dos 
trabalhadores, muitas delas, no 
entendimento do Ministério da 
Previdência, precoces.

Fórmula 95
Uma das alternativas pro-

postas para amenizar a regra 
do fator previdenciário, já que a 
eliminação do redutor das apo-
sentadorias está descartada, é a 
chamada fórmula 95.

A fórmula consiste em não 
aplicar o fator previdenciário 
quando a soma da idade do se-
gurado com o tempo de contri-
buição for igual ou maior que 
95, para homem, e 85, para mu-
lher - considerando que o tem-
po mínimo de contribuição é 
de 35 anos (homem) e 30 anos  
(mulher).

Caso a soma seja inferior ao 
valor estipulado, o aposentado 
continua sob as regras do fator 
previdenciário, portanto, ten-
do no cálculo da sua aposenta-
doria a aplicação do redutor do  
benefício.

A versão inicial do substi-
tutivo proposto pelo deputado 
Pepe Vargas garante também 
ao segurado requerer a aposen-
tadoria ao atingir o tempo mí-
nimo de contribuição sem a exi-
gência de idade mínima para se 
aposentar. 

Assegura também vanta-
gens caso o aposentado perma-
neça na ativa e a soma da idade 
e do tempo de contribuição ex-
ceda a fórmula 95.

O parlamentar propõe ain-
da a manutenção da regra atual 
referente ao Período Básico de 
Cálculo do salário de benefício, 
ou seja, a média aritmética dos 
80% dos melhores salários de 
contribuição, aferidos num pe-
ríodo que remonta ao início do 
Plano Real - julho de 1994.

Garantia de sanção
Ao defender o substituti-

vo, o relator pondera que a al-
ternativa é a garantia mínima 
de que o governo não irá vetar 
uma proposta discutida e apro-
vada pelo Congresso. O Gover-
no aceita discutir alternativas, 
mas não concorda com o fim do 
fator previdenciário.

O principal argumento con-
trário do Governo ao fim da ex-
tinção do fator previdenciário 
é de que haverá um rombo nos 
cofres públicos, pois o fator foi 
criado como alternativa de con-
trole de gastos da Previdência 
Social, de forma a assegurar a 
redução no valor dos benefícios 
de maneira inversamente pro-
porcional à idade de aposenta-
doria do assegurado.

Pela nova regra proposta, 
o trabalhador tende a ficar 4 
anos e meio a mais contribuin-
do, para se aposentar com o va-
lor integral. 

Para ser sancionado e trans-
formar-se em lei, o projeto pre-
cisa ser aprovado nas comissões 
de Finanças e Tributação, e de 
Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, bem como no plenário.

Caso seja modificado na Câ-
mara, a matéria deverá pas-
sar por nova apreciação no  
Senado.

Por que os 
trabalhadores são 
contra o fator

O primeiro argumento é que 
esse mecanismo (fator previ-
denciário) não foi criado para 
retardar o pedido de aposenta-
doria, mas simplesmente para 
que o INSS gastasse menos com 
os segurados.

A Constituição garante apo-
sentadoria aos 35 anos de con-
tribuição (homem), 30 anos 
(mulher e professor de educação 
básica) e 25 anos (professora de 
educação básica).

Pelos cálculos já atualizados 
com a expectativa de vida de 
2008 e considerando que uma 
pessoa tenha começado a con-
tribuir para o INSS aos 18 anos, 
só recebe a aposentadoria inte-
gral quem trabalhar por 46 anos 
(homem); 41 (mulheres) e 36 
anos (professoras de educação 
básica).

Em razão da grande diferen-
ça entre o que garante a Consti-
tuição e o que impõe a regra do 
fator, ninguém retarda a apo-
sentadoria. Simplesmente, o 
trabalhador se aposenta com 
um benefício com valor muito 
abaixo do que contribuiu duran-
te a vida.

Antecedentes históricos
Consolidado na Lei 9.876, o 

fator previdenciário teve origem 
no PL 1.527/99. 

No Senado, tramitou como 
PLC 46/99. Parte integrante da 
reforma da Previdência do Go-
verno Fernando Henrique Car-
doso, o fator traduz-se em uma 
regra matemática aplicada ao 
cálculo da aposentadoria por 
tempo de contribuição que re-
duz o valor do benefício a que 
tem direito o trabalhador.

Definido por quatro variá-
veis: idade, tempo de contribui-
ção, percentual de contribui-
ção e expectativa de vida do tra-
balhador no momento da apo-
sentadoria, o fator é responsá-
vel por uma redução de mais de 
30% dos benefícios previdenciá-
rios para os homens e de mais de 
35% para as mulheres.

A lógica do fator, portanto, 
consiste na redução da aposen-
tadoria sem a contrapartida de 
diminuição das contribuições.

O trabalhador continua reco-
lhendo até o limite de 11% de seu 
salário, sem a garantia expressa 
de uma aposentadoria que cor-
responda à média integral das 
contribuições efetuadas.

A despeito da necessidade 
de adequar o sistema previden-
ciário aos impactos atuarial e fi-
nanceiro da evolução demográ-
fica, há dez anos, o fator previ-
denciário contém despesas da 
Previdência Social, principal-
mente com as aposentadorias 
por tempo de contribuição, me-
diante a redução do seu valor ou 
o retardamento de sua conces-
são.

Também corrobora para a 
redução constante do benefício 
previdenciário o fato de que to-
dos os anos, no mês de dezem-
bro, o IBGE divulga nova tabe-
la de sobrevida, que é a base de 
cálculo do fator.

Como os dados do instituto, 
a cada ano apontam uma con-
tínua elevação do tempo médio 
de vida dos brasileiros, conse-
quentemente, o valor das apo-
sentadorias sofre considerável 
redução anualmente.

Separação das contas da pre-
vidência urbana e da previdên-
cia rural

Além da fórmula 95, o Subs-
titutivo do deputado Pepe Var-
gas estabelece a separação das 
contas da previdência rural e da 
previdência urbana. 

A separação dessas contas 
permitirá, futuramente, ao Go-
verno, o aperfeiçoamento da 

previdência urbana, com a im-
plantação do Fundo previsto no 
artigo 250 da Constituição e ar-
tigo 68 da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (Lei Complementar 
101, de 4/05/2000), a ser geri-
do, tripartidamente, pelo Go-
verno, empregadores e traba-
lhadores.

Esse Fundo receberá as con-
tribuições previdenciárias e fi-
nanciará as despesas relativas 
aos benefícios concedidos aos 
segurados. Os recursos desse 
Fundo poderão ser aplicados no 
mercado financeiro, como de-
termina a lei, ao invés de per-
manecerem no caixa do Tesou-
ro Nacional, sem propiciar qual-
quer rendimento à Previdência 
Social.

A separação das contas refe-
rentes a tais clientelas ensejará 
também a reclassificação, para 
a área da assistência social, da 
atual previdência rural, que, por 
todas as razões, deve ser finan-
ciada pelo conjunto da socieda-
de brasileira (através da recei-
ta da Cofins e da CSLL ou outra 
fonte), até que o desenvolvimen-
to socioeconômico de nosso País 
proporcione a solução natural e 
definitiva para essa tormentosa 
questão.

Afinal, a assistência social, 
como prevê o artigo 203 da 
Constituição, deve ser “presta-
da a quem dela necessitar, inde-
pendentemente de contribuição 
à seguridade social”.

Média longa
O substitutivo também pre-

vê uma média de cálculo longa 
dos 70 melhores salários de con-
tribuição e propõe o congela-
mento da expectativa de sobre-
vida quando o segurado atingir 
35 anos de contribuição, se ho-
mem e 30, se mulher. 

É também sugerida a defi-
nição em lei de uma forma de 
apresentação dos resultados do 
Regime Geral da Previdência, 
dando transparência às suas 
fontes de financiamentos e de 
despesas.

Por fim, a matéria se encon-
tra na Comissão de Finanças e 
Tributação, e qualquer proposta 
alternativa necessita de adequa-
ção orçamentária.

Meire Lúcia Monteiro Mota Coelho é 
presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores Federais da Previdência 

Social (Anpprev)
(Transcrito do Jornal do Diap de 27/jul/2009)

Você e a Previdência
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Convenções Coletivas - Encerramento da parte amigável
Neste ano, celebramos Convenções Coletivas com as entidades:

FIESP - SRT/SP 46219.023451/2009-15

SINAC – SRT/SP 46219.023511/2009-91

FECOMERCIO – SRT/SP 46219.024582/2009-10

SINCAMESP – SRT/SP 46219.024581/2009-67

SINCOELÉTRICO – SRT-SP 46219.024580/2009-12

De acordo com autorização 
da nossa Assembleia Geral 

Permanente, à qual compare-
ceram muitos integrantes da 
categoria, entre associados e 
não associados houve grande 
número de interessados, que 
superou bastante o quórum 
mínimo. Perante a Superinten-
dência Regional do Trabalho, 
foram celebradas convenções 
com as entidades supracitadas, 
dentre as quais, pela Fiesp assi-
naram 47 Sindicatos Patronais 
da Indústria e pela Fecomercio 
assinaram também 47 Sindi-
catos Patronais do comércio e 
serviço.

Já o Dissídio Coletivo ajui-
zado perante o Tribunal Re-
gional do Trabalho, foi propos-
to contra as citadas Federações 
e seus Sindicatos, estes em nú-
mero de 223 entidades, isto 
pelo fato de não se obter êxito 
nas inúmeras rodadas de ne-
gociação. Os convenentes aci-
ma mencionados foram excluí-
dos do dissídio, que prosseguiu 
com relação aos ausentes e não 
acordantes. 

A diretoria do Sindicato, 
tendo à frente o presidente Ed-
son Ribeiro Pinto, não parou 
de lutar pelos direitos da clas-
se, particularmente neste ano, 
quando nossas rodadas de ne-
gociações foram mais difíceis e 
mais tensas em virtude da cri-
se mundial que ocorreu no ano 
passado e que ainda repercute 
neste ano. Mas, enfim, sempre 
objetivando o bom senso, reali-
zamos as seguintes conquistas:

O reajuste salarial obtido 
foi de 4,94%, tendo sido fixa-
do o piso admissional da cate-
goria em R$ 677,00 e o de Efe-
tivação para R$ 857,00.

Foram mantidos os direi-
tos já constituídos em dissídios 
anteriores (vide texto na ínte-
gra no site www.vendedores.
com.br)

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS – 2009-2010
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Dra. Gabriela de Britto Maluf 
(Sindicato Nacional da Indústria de 
Máquinas), dr. José Luiz Fernandes 

Eustáquio (Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo); dra. 

Aline Squinelo (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo), 

dr. Nivaldo Pessini (SindVend), 
dr. Henrique Pedroso de Moraes 

(Sindicato Interestadual da Indús-
tria de Máquinas e Equipamentos 

Ferroviários), dr. Valdemar Cardoso 
de Andrade (Sindicato Nacional da 
Indústria de Tref. Lam. Metais Fer-
rosos) e dr. Manoelito de Oliveira 

Santos (Sindicato da Indústria 
Joalheira e Bijuteria Lap. Gemas do 

Estado de São Paulo)

Drs. Valdemar Cardoso de Andrade, Manoelito de Oliveira Santos, Alexandre Pazero, Sr. Edson Ribeiro Pinto, 
Rosilene Adorno Path Bertoncini, drs. José Ângelo Gurzoni, Gabriela de Britto Maluf, José Luiz Fernandes Eus-
táquio e Aline Squinelo

Dr. Manoelito de Oliveira Santos, 
dr. Alexandre Pazero (SindVend) e 
Edson Ribeiro Pinto
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NEGOCIAÇÕES COLETIVAS – 2009-2010

Sindicato Nacional dos  
Administradores  
de Consórcio – Sinac
Processo de Convenção Coletiva SRT/
SP 46219.023511/2009-91

Quanto ao Sinac, o re-
ajuste salarial obtido 

foi de 6%, com a fixação 
do piso de Admissão em R$ 
598,00, a partir do 4º mês, e 
do piso de Efetivação em R$ 
840,00. Estes itens serão re-
vistos em 2010, não obstan-
te a vigência de dois anos 
para as demais cláusulas de 
cunho social.

As demais conquistas fo-
ram as mesmas já noticia-
das acima, realizadas com 
as demais entidades patro-
nais, entre elas, a manuten-
ção do convênio médico e 
auxílio creche, e que pode-
rão ser constatadas em nos-
so site: www.vendedores.
com.br. Dr. Nivaldo Pessini (advogado SindVend), Edson Ribeiro Pinto (presidente SindVend) e dr. Antonio Jorge Farah, 

advogado do Sincamesp e Sincoelétrico

Além disso, obteve-se me-
lhoria no pagamento do segu-
ro do veículo para 95% do va-
lor pago pelo empregado que 
seja obrigado a trabalhar com 
carro próprio, para a cobertura 
de perdas e danos no mesmo.

Aumentamos, ainda, o pe-
ríodo da manutenção da as-
sistência médica existente, em 
caso de afastamento por doen-
ça ou acidente de trabalho, de 
45 para 60 dias.

Não obstante tais vitórias, 
o avanço mais significativo diz 
respeito à vigência da maioria 
das negociações estabelecidas, 
ou seja, exceção feita à Fiesp, 
todas as demais entidades ce-
lebraram convenções com du-
ração de dois anos, findando 
em junho de 2011, mantendo-
se e garantindo-se a validade 
de todas as cláusulas de cunho 
social em tal período, sendo 
que somente aquelas de natu-
reza econômica serão revistas 
no ano de 2010.

Siglas:
Fiesp – Federação das In-

dústrias do Estado de São Pau-
lo

Fecomercio – Federação 
do Comércio do Estado de São 
Paulo

Sinac - Sindicato Nacional 
dos Administradores de Con-
sórcio

Sincamesp – Sindicato do 
Comércio Atacadista de Drogas

e Medicamentos no Estado 
de São Paulo

Sincoelétrico – Sindicato 
do Comércio Varejista de Ma-
terial Elétrico e Aparelhos Ele-
trodomésticos no Estado de 
São Paulo Edson Ribeiro Pinto e dr. Alexandre Pazero (SindVend)

Advogados das partes e presidente do SindVend 
assinam a Convenção

Dr. Valdemar Cardoso de Andrade (Sind. Nac. Tref. e Lam. 
de Metais Ferrosos), dr. Manoelito de Oliveira Santos 
(Sind. Ind. Joalheira Bijuteria Lapidação de Gemas do Est. 
S. Paulo), dr. Alexandre Pazero (SindVend), Edson Ribeiro 
Pinto (SindVend), Rosilene Adorno Path Bertoncini (estag-
iária do SindVend), dr. José Angelo Gurzoni (Sind. da Ind. 
de Instal. Elétricas, Gás, Hidr. e Sanit. de S. Paulo – Est. S. 
Paulo), dra. Gabriela de Britto Maluf (Sind. Nac. da Ind. de 
Máquinas); dr. José Luiz Fernandes Eustáquio (Fiesp) e dra. 
Aline Squinelo (Fiesp) 

Dra. Gabriela de Britto Maluf (Sind. Nac. da Ind. de Máqui-
nas), dr. José Luiz Fernandes Eustáquio (Fiesp), dra. Aline 
Squinelo (Fiesp), dr. Nivaldo Pessini (SindVend), dr. Hen-
rique Pedroso de Moraes (Sind. Interestadual da Ind. Mat. 
Equip. Ferrov. e Rodov.), dr. Valdemar Cardoso de Andrade 
(Sind. Nac. Ind. Tref. Metais Ferrosos) e dr. Manoelito de 
Oliveira Santoa (Sind. Ind. Joalheira Bijuteria Lap. Gemas do 
Est. S. Paulo)

“Foi ampliado o limite da cláusula referente ao auxílio 
creche, que atingiu o patamar de 20% do salário  

normativo de Efetivação”
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Agenda de cursos e palestras
3º QUADRIMESTRE DE 2009

Curso Nuclave

Entre outros durante o ano, de 20 a 23 de julho, o 
Nuclave realizou curso em suas dependências. O tema 
foi Desenvolva Sua Capacidade de Liderança, que 
teve como palestrante Antonio Carlos Martins (foto).

Palestra Nuclave

Dia 7 de julho, o Nuclave proporcionou aos presentes a 
palestra gratuita Venda Mais Sem se Estressar Tanto! 
Ela contou com  a experiência de José Ricardo Aum 
(foto).

CURSO

Como adequar sua venda ao produto

Curso

As habilidades necessárias  
para o vendedor externo

Objetivos: O participante 
aprende a realizar a venda 
com etapas definidas, 
apontando pontos fracos 
e fortes, contribuindo para 
o desenvolvimento do 
profissional.

Programa: 
•  Preparação Física e Mental 

para encontrar o cliente;
• Abordagem;
•  Descobrindo o perfil do cliente;
•  Formas de Apresentação do 

Produto ou Serviço;

• Lidando com objeções;
•  Fechamento: Atitudes e 

Técnicas;
• Índice de Inadimplência;
•  Média de cancelamentos e 

desistências de clientes;
•  Reclamações constantes no 

serviço de atendimento;
•  Excesso de devoluções ou 

trocas;
•  Prospects indicados por 

clientes de amigos;
•  Pós-venda, ligações feitas 

após a venda, feedback do 
cliente.

Início: 14/set
Término: 17/set
Horário: 19h-22h
Dias da semana:  
segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

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

Objetivos: O participante 
aprende técnicas e 
conhecimentos, revê e 
moderniza conceitos e 
mostra que, apesar do 
telemarketing, internet, 
marketing direto, televendas, 
entre outras ferramentas 
modernas de vendas, o 
vendedor externo ainda é o 
grande representante de sua 
empresa junto ao público-
alvo, com sua personalidade e 
profissionalismo.

Programa:  
•  Novos Tempos, Novos 

Conceitos;

•  Marketing Pessoal ou 
Figuração;

•  Vendendo o produto tangível 
ou intangível;

•  A Evolução das Posturas do 
vendedor externo nas últimas 
décadas;

•  B2B/B2C – Business to 
Business e Business to 
Consumers;

•  O telefone e a internet ajudam 
o trabalho de campo?

•  O grande fantasma de vendas 
chamado preço;

•  Concorrentes: Inimigos ou 
Adversários úteis do vendedor 
externo;

•  Os quatro (ou cinco) passos 

da venda que o vendedor 
externo tem que seguir.

 
Início: 21/set
Término: 24/set
Horário: 19h-22h
Dias da semana: segunda a 
quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

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

PAGAMENTO
Através de depósito bancário em nome do Sindicato dos Em-
pregados 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 de-
pósito 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.

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.

BOLSA DE  
EMPREGOS

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

Aprenda a negociar e aumente seus resultados
Curso

Como exercer suas habilidades 
gerenciais com sucessoObjetivos: Elevar sua 

vantagem competitiva 
assimilando alta 
produtividade, tempo 
reduzido e rentabilidade 
máxima.

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: 28/set
Término: 1º/out
Horário: 19h-22h
Dias da semana: segunda a 
quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

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

Objetivos: Proporcionar 
o desenvolvimento de 
suas habilidades de 
comunicação, cultivando 
relações produtivas 
entre colaboradores, 
incluindo as principais 
responsabilidades 
para treino e seu 
desenvolvimento.

Programa: 
•  Sensibilização para 

mudanças (abertura para 
mudanças);

•  Seu papel como 
supervisor;

•  Ampliação da 
capacidade gerencial;

•  Planejamento, 
organização e controle;

•  O papel dos gestores e 
chefias intermediárias. O 
que é ser líder?

•  Gerenciamento do 
tempo;

•  Delegação de poderes;
•  Comunicação 

interpessoal;

•  Tomada de decisões;
•  Liderança e motivação 

humana;
•  Como transformar 

uma equipe potencial 
em times de alta 
performance;

•  Treinamento e 
desenvolvimento do 
pessoal/ avaliação de 
desempenho;

•  Administração de 
conflitos;

•  Empregabilidade e 
Marketing Gerencial.

Início: 19/out
Término: 22/out
Horário: 19h-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)

Curso

Como planejar e consolidar a sua venda

Palestra gratuita

Trabalhando objeções: como vencer o não

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:
•  Conceitos de 

Planejamento;
•  Objetivos, Metas e 

Planos de Ação;

•  Planejamento nas 
Vendas;

•  Desenvolvendo 
Habilidades Comerciais:
-  Abordando o Cliente 

com Criatividade
-  Descobrindo 

Necessidades, Desejos e 
Interesses

-  Vender ou Ajudar o 
Cliente a Comprar

-  Lidando com Objeções
-  Fechando a Venda.

•  A importância do pós-
venda.

Início: 5/out
Término: 8/out
Horário: 19h-22h
Dias da semana: segunda a 
quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

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

Objetivos: Identificar os 
caminhos mais eficazes 
para superar as principais 
e mais frequentes 
objeções de vendas.
Data: 15/out
Horário: 19 horas
Dia da semana: terça-feira
Vagas: Limitadas
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Curso

Motivação e liderança  
de vendedores

Curso

Quem desenvolve uma  
negociação eficaz, vende mais!

Curso

Como se tornar o maior vendedor da sua empresa 

Curso

Vendas por telefone:  
como conquistar o seu cliente

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.

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;

•  Frases 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;

•  Padronização e encantamento 
no atendimento telefônico 
como fortalecedores da 
imagem empresarial;

•  Como desenvolver 
habilidades de negociação;

•  Reconhecer metodologias e 
saber aplicar no dia a dia;

•  Como aumentar as vendas 
ao utilizar técnicas eficazes 
no processo de negociação e 
vendas em telemarketing.

Início: 26/out
Término: 29/out
Horário: 19h-22h
Dias da semana: segunda a 
quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

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

Objetivos: Sensibilizar 
os participantes e 
permitir que cada um crie 
estratégias de marketing 
pessoal, desenvolvendo 
seu poder pessoal e 
conquistando maiores 
posições profissionais e 
reconhecimento.

Programa
•  Motivação ou 

Automotivação?
•  Sensibilização para 

mudanças;

•  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!

Início: 9/nov
Término: 12/nov
Horário: 19h-22h
Dias da semana: segunda a 
quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

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

Objetivos: Propiciar aos 
participantes uma análise dos 
novos patamares dos processos 
de liderança e motivação 
nas pessoas e organizações, 
em especial os aspectos 
diretamente relacionados 
ao desenvolvimento das 
habilidades e comportamentos 
requeridos pelos responsáveis 
em obter resultados através de 
seus colaboradores.

Programa:
•  O que é motivação?
•  Os maiores desmotivadores;
•  O seu maior motivador;
•  Como energizar equipes 

vencedoras:
-  Atitudes x comportamentos
-  Feedback - você sabe utilizar 

esta ferramenta?

-  Uso da punição;
•  Teoria da Liderança 

Situacional;
•  Treinamentos técnicos e 

comportamentais;
•  Campanha de incentivo: 

metas de vendas.

Início: 16/nov
Término: 19/nov
Horários: 19h-22h
Dias da semana: segunda a 
quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00

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

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:
-  Formulando perguntas 

de alto ganho
-  Identificando os sinais 

de compra
-  Principais erros 

•  As antigas técnicas que 
ainda dão certo: 
-  Tentativas: Clássicas e 

Informais, tipos, usos e 
cuidados

•  Preparando as 
ferramentas básicas; 

•   Os vencedores e a 
concretização de 
negócios.

Início: 23/nov
Término: 26/nov
Horário: 19h-22h
Dias da semana: segunda a 
quinta
Carga horária: 12 horas 
Investimento: R$ 100,00

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

Palestra gratuita

Não basta ter diferencial, tem que saber usá-lo
Objetivos: Muitas 
empresas não conseguem 
“vender” o seu diferencial, 
mesmo tendo um 
produto ou um serviço 
muito superior ao do seu 
concorrente. Com isso, 

acabam se nivelando à 
concorrência e entrando 
na guerra de preços. E 
numa guerra de preços 
não existe vencedor, 
todos perdem no médio 
ou no longo prazo.

Data: 5/nov
Horário: 19 horas
Dia da semana:  
quinta-feira
Vagas: Limitadas
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Curso

O DNA do sucesso profissional

Boletim no 89

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;
 •  Pró-atividade;
 •  Superação;
 •  Liderança.

Início: 30/nov
Término: 3/dez

Horários: 19h-22h
Dias da semana: segunda 
a quinta
Carga horária: 12 horas  
Investimento: R$ 100,00

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

Alguns dos nossos clientes in Company

 •  M. Cassab Comércio 
Indústria Química

 •  Minolta Copiadora do 
Amazonas Ltda.

 •  Lingerie 25 (Rede de 
lojas Atacado e Varejo)

 •  Silominas Equip. de 
Proteção Industrial Ltda.

 •  Lojas Strutura (Varejo)
 •  Açobril Soluções em Aço
 •  Transpaulo Caminhões e 

Peças
 •  Lojas Resgate (Varejo)
 •  Yakult S. A.
 •  Comercial Rocha Pan 

Ltda.
 •  Luporini Distribuidora 

de Peças Ltda.
 •  Superpedido Comercial 

Ltda.
 •  Beknutri Distribuição 

Ltda.
 •  MrKitsch (Rede de Lojas)
 •  Bellfone 

Telecomunicações
 •  MG Master (Rede de 

Lojas Centauro)
 •  Fort Knox
 •  Livraria Martins Fontes
 •  União Química Paulista 

Tanatex S. A.
 •  Robtec - Tecnologia 

Industrial
 •  CNPH - Distribuidor de 

Produtos Hospitalares
 •  Frigor Hans Ind. e Com. 

de Carnes Ltda.
 •  Editora do Brasil
 •  Polimold Industrial S. A.
 •  Bronzearte Ind. e Com. 

S. A.
 •  Coats Corrente Ltda.
 •  Paulisteel Ferro e Aço

Todos os dias, em todo 
o País, milhares de 

vendedores estão senta-
dos numa sala de aula. O 
que eles querem? Apren-
der novas técnicas de 
vendas, de negociação e 
como melhorar o relacio-
namento com seus clien-
tes. Isso se deve a uma sé-
rie de fatores que incluem 
o aumento do nível de 
exigências dos compra-
dores, dos avanços tecno-
lógicos e principalmente 
a concorrência.

Treinamento de vendas 
é educar as pessoas que 
interagem com os clien-
tes e prospects. É dar a es-
ses profissionais o conhe-
cimento do produto, mol-
dar o comportamento, en-
sinar técnicas básicas e 
avançadas de negociação, 
influência e persuasão.

É por isso que o Nu-
clave, há 18 anos, for-
ma e treina o profissional 
de vendas, sempre com o 
compromisso de adequá-
lo aos métodos educacio-
nais para que avance no 
processo de aperfeiçoa-
mento, com a finalidade 
de qualificá-lo segundo as 

exigências do mercado de 
trabalho.

O treinamento pode 
ocorrer de diversas formas: 
Seminários, Workshops, 
Cursos Livres de Cur-
ta Duração, Palestras e 
Cursos in Company. Nes-
te último, os cursos pode-
rão ser apresentados para 
empresas que queiram in-
vestir no treinamento e 
qualificação de seus pro-
fissionais, pois nossa equi-
pe irá definir e implemen-
tar, a partir de metodolo-
gia específica, a melhor 
estratégia de ação para a  
empresa.

Com abordagem obje-
tiva e dicas inspiradoras, 
criativas, atuais e bem-
humoradas, além de fer-
ramentas e técnicas que 
mexem com a cabeça, o 
Nuclave tem ajudado mi-
lhares de pessoas a en-
frentar o desafio de ven-
der e conquistar o suces-
so, porque ele proporcio-
na Certeza de Cresci-
mento.

Seja também mais um 
Profissional de Vendas 
rea lizado! Comprove você 
mesmo! Consulte nossa 
Equipe de Treinamento 
através do telefone (11) 
3116-3750, ramais 144 / 
146 / 147 e 148 ou pelo 
email nuclave@vendedo-
res.com.br.

Maria Ap. Berto
Coordenadora de Trei-

namento & Desenvolvi-
mento do Nuclave.

Nuclave – Núcleo de  
Aperfeiçoamento em Vendas
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Você pode me dizer quando é que ela faz aniversário?
Em qualquer caso, você deve responder que não pode. Porque nem ela nem 

qualquer outra pessoa fabrica aniversários. Ela faz, ou completa, anos de vida. 
Ou ela aniversaria.

Isso, porque aniversário é uma comemoração. E não se faz uma comemora-
ção – a gente simplesmente comemora algum acontecimento ou alguma data. 

Esse erro é tão comum, que um dia vai acabar sendo aceito pelos linguistas. 
Por enquanto, continua um erro. 

(Mas, note que vamos a uma festa de aniversário, e não a uma festa de anos.)

Lá, eu fui muito mau atendido, recebi um mau atendimento.
… Não seria “Lá, eu fui muito mal atendido, recebi um mal atendimento”?
Em verdade, não seria. O certo é dizer Lá, eu fui muito mal atendido, rece-

bi um mau atendimento. Se lhe parece estranho que uma hora seja mal e ou-
tra seja mau, a explicação é que mal é um advérbio (fui atendido malmente, ou 
seja, não fui bem atendido) e mau é um adjetivo (o atendimento que recebi não foi 
bom). É claro que as duas frases dizem a mesma coisa – com a segunda, eu apenas 
reforço a minha insatisfação com o atendimento recebido.

E por falar em mal e mau…
Veja que uma coisa que tem mau cheiro é uma coisa malcheirosa, e não 

“maucheirosa”. Isto, pela mesma razão – mau é um adjetivo (o cheiro não é bom) 
e mal é um advérbio (a coisa não cheira bem).

A cerca de meia hora, foi feito um fragrante de um cidadão que infligiu a lei
Festival de erros! Fragrante quer dizer “perfumado”, infligir que dizer “apli-

car alguma coisa a alguém” e a expressão “a cerca de” é empregada em relação a 
quantidade ou distância.  Devemos dizer Há cerca de meia hora, foi feito um 
flagrante de um cidadão que infringiu a lei.

Existem diversas formas, e significações diversas, para o mesmo som “acercade”.

•	 Há cerca de meia hora: faz mais ou menos meia hora que aconteceu (tempo)

•	 Tudo aconteceu a cerca de dois passos dele: à distância aproximada de  
(espaço)

•	 Conversávamos acerca de tudo: a respeito de (assunto)

Ele foi indicado para um posto chave

Escreva sempre posto-chave, com hífen. 

Se quiser saber por que, a explicação é esta: chave é um substantivo que, aqui, 
indica “função”: um posto que exerce a função de chave. Se disséssemos ele foi in-
dicado para um posto relevante não usaríamos o hífen, porque, aqui, relevante 
é somente um adjetivo que está modificando a “qualidade” do substantivo posto. 

 Pela mesma razão, o plural de posto-chave é postos-chave (chave fica no 
singular), mas o plural de posto relevante é postos relevantes.

Mês que vem vai ter surpresas: vamos dobrar as vendas sobre agosto

Descobriu o erro? Se pensou que o erro está no “vai ter”, enganou-se. Com o 
verbo ter ou haver, no sentido de “existir”, o verbo fica mesmo no singular. Já se 
usássemos “acontecer” em lugar de “ter”, deveríamos dizer Mês que vem vão 
acontecer surpresas. 

Mas o erro é outro. A segunda frase deve ser vamos dobrar as vendas em re-
lação a agosto. “Sobre” não se aplica nesta frase porque quer dizer “em cima de” 
ou “a respeito de”.

No próximo número tem mais.

Milton Claro é publicitário, escritor e criador do site www.santamissa.com.br. 

Email: milton.claro@kreanto.com.br

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

Língua Portuguesa

Colônia de Férias

De norte a sul, princi-
palmente no Nordeste, uma 
das festas mais esperadas 
por muitos brasileiros são as 
juninas, que animam todo o 
sexto mês do ano com mui-
ta música caipira, quadri-
lha, “casamento”, comidas e 
bebidas típicas em homena-
gem a três santos católicos -  
Antônio, João e Pedro.

Naturalmente, as festas 
juninas fazem parte das ma-
nifestações populares mais 
praticadas e festejadas no 
Brasil.

E em nossa Colônia de 
Férias não é diferente. Os 
santos do mês foram mui-
to comemorados no arraial, 
onde famílias de associados 
e convidados se reuniram 
com muita empolgação.

Houve brincadeiras tra-
dicionais, nas quais adultos 
e pequenos se divertiram a 
valer com quadrilha, pesca 

e barracas com várias mo-
dalidades de diversão.

As comidas típicas foram 
um dos pontos altos da fes-
ta, que contou, como sem-
pre com a Equipe Só-Rin-
do, com Márcio e Fernanda 
à frente.

Festa do Arraiá da Praia Grande

Errata
Em nossa edição de nº 

472, na última página, exi-
bimos a alegria da sra. Elza 
no baile de carnaval. Infor-
mamos que ela é esposa do 
associado Lucas Martinez, 
e não do sr. Vinícius Marti-
nez, conforme foi publicado.

A quadrilha entra no túnel

A inversão da roda não permite 
distração

A garotinha começou cedo sua 
aventura “caipira”

A pescaria foi disputada 
por grandes e pequenos

Fernanda e Márcio, 
da Equipe Só-Rindo, 
animam os meninos

Mercedes, Sônia Conti  
e Fortunato Conti

José Christiano, Shirley Lins, 
Maria Neide e José Carlos



Em 2010, pelo menos 
seis milhões de pessoas 

deverão morrer em todo o 
mundo por causa do cigar-
ro. A maioria delas, 72%, é 
de países pobres ou em de-
senvolvimento.

Segundo o Instituto Na-
cional de Câncer (Inca), li-
gado ao Ministério da Saú-
de, a cada hora, 23 fuman-
tes morrem no Brasil. Ao 
todo, são 200 mil óbitos 
todo ano. O cigarro é res-
ponsável por 90% dos ca-
sos de câncer no pulmão, o 
mais letal e também uma 
das principais causas de 
morte no país. Do restante 
das mortes, um terço é com-
posto de fumantes passivos.

Pelas estatísticas do Inca, 
comparados a quem não 
fuma, os fumantes têm ris-
cos 10 vezes maior de de-
senvolver câncer de pul-
mão; cinco de sofrer infarto, 
bronquite crônica e enfise-
ma pulmonar e duas de ter 
um acidente vascular cere-
bral, mais conhecido como 
derrame. Por isso, largar o 
cigarro é a recomendação 
básica de médicos de todas 
as especialidades.

SP proíbe cigarros em 
ambientes fechados 
de uso coletivo

Dia 7 de agosto, o Esta-
do de São Paulo deu um im-
portante passo em defesa da 
saúde pública. Com a entra-
da em vigor da nova legis-
lação antifumo, fica proibi-
do fumar em ambientes fe-
chados de uso coletivo como 
bares, restaurantes, casas 
noturnas e outros estabele-
cimentos comerciais. Mes-
mo os fumódromos em am-
bientes de trabalho e as áre-
as reservadas para fuman-
tes em restaurantes ficam 
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A cada hora 23 fumantes morrem no Brasil

Tabagismo

proibidas. A nova legislação 
estabelece ambientes 100% 
livres do tabaco.

A medida acompanha 
uma tendência internacio-
nal de restrição ao fumo, já 
adotada em cidades como 
Nova York, Londres, Paris e 
Buenos Aires. Inúmeros es-
tudos realizados comprova-
ram os males do cigarro não 
apenas para quem fuma, 
mas também para aqueles 
que se vêem expostos à fu-
maça do cigarro. É princi-
palmente a saúde do fuman-
te passivo que a nova lei bus-
ca proteger. Segundo dados 
da OMS (Organização Mun-
dial de Saúde), o fumo pas-
sivo é a terceira maior causa 
de mortes evitáveis no mun-
do.

A nova lei restringe, mas 
não proíbe o ato de fumar. O 
cigarro continua autorizado 
dentro das residências, das 
vias públicas e em áreas ao 
ar livre. Estádios de futebol 
também estão liberados, as-
sim como quartos de hotéis 
e pousadas, desde que este-
jam ocupados por hóspedes. 
A responsabilidade por ga-
rantir que os ambientes este-
jam livres de tabaco será dos 
proprietários dos estabeleci-
mentos. Os fumantes não se-
rão alvo da fiscalização.

Em caso de desrespeito à 
lei, o estabelecimento rece-
berá multa, que será dobra-
da em caso de reincidência. 
Se o estabelecimento for fla-
grado uma terceira vez, será 
interditado por 48 horas. E, 
em caso de nova reincidên-
cia, a interdição será de 30 
dias. 

Não pode fumar:
No interior de bares, bo-

ates, restaurantes, escolas, 
museus, áreas comuns de 
condomínios e hotéis, casas 
de shows, açougues, pada-
rias, farmácias e drogarias, 
supermercados, shoppings, 
repartições públicas, hospi-
tais e táxis.

Pode fumar:
Em casa, em áreas ao ar 

livre, estádios de futebol, 
vias púbicas, nas tabacarias 
e em cultos religiosos, caso 
isso faça parte do ritual. 
Quartos de hotéis e pousa-
das, desde que ocupados por 
hóspedes, estão liberados.

O fumo passivo
A nova lei, que cria am-

bientes livres de tabaco 
em São Paulo, visa defen-

der a saúde, principalmen-
te, das pessoas que não fu-
mam, mas acabam obriga-
das a inalar a fumaça do ci-
garro daquelas que fumam. 
O tabagismo passivo, fumo 
de segunda mão, tabagismo 
involuntário ou exposição à 
fumaça do tabaco ambien-
tal são diferentes conceitu-
ações do mesmo fenômeno.

O fumo passivo é um gra-
ve problema de saúde públi-
ca. Já está comprovado que 
não existem níveis seguros 
de inalação da fumaça de ci-
garros. Já no início dos anos 
60, importantes instituições 
de saúde, como o Royal Col-
lege of Physicians de Londres 
e o Surgeon General dos Es-
tados Unidos, divulgaram 
dados apontando a relação 
entre fumo passivo e cân-
cer do pulmão. Com o avan-
ço das comprovações cientí-
ficas sobre os males para a 
saúde pública, em 1971, os 
Estados Unidos já aprova-
vam leis protetoras aos fu-
mantes passivos.

Mortes causadas 
pelo fumo no Brasil

Segundo o Ministério 
da Saúde, estudos mostram 
que o tabagismo é responsá-
vel por: 

•	 200 mil mortes por ano 
no Brasil (23 pessoas 
por hora);

•	 25% das mortes causa-
das por doença corona-
riana – angina e infarto 
do miocárdio;

•	 45% das mortes causa-
das por doença coro-
nariana na faixa etária 
abaixo dos 60 anos;

•	 45% das mortes por in-
farto agudo do miocár-
dio na faixa etária abai-
xo de 65 anos;

•	 85% das mortes causa-
das por bronquite e en-
fisema;

•	 90% dos casos de cân-
cer no pulmão (entre os 
10% restantes, 1/3 é de 
fumantes passivos);

•	 30% das mortes decor-
rentes de outros tipos 
de câncer (de boca, la-
ringe, faringe, esôfago, 
pâncreas, rim, bexiga e 
colo de útero);

•	 25% das doenças vascu-
lares (entre elas, derra-
me cerebral).

Benefícios ao 
parar de fumar

Ao parar de fumar, os be-
nefícios logo aparecem. 
•	 Nos primeiros vinte mi-

nutos a pressão sanguí-
nea e a pulsação voltam 
ao normal; 

•	 Após duas horas o san-
gue está livre da nicoti-
na; 

•	 Oito horas depois o ní-
vel de oxigênio no san-
gue se normaliza;

•	 Depois de dois dias o ol-
fato já percebe melhor os 
cheiros e seu paladar já 
degusta a comida melhor;

•	 Em três semanas a res-
piração fica mais fácil e 
a circulação do sangue 
melhora;

•	 Passados cinco a dez 
anos o risco de sofrer 
infarto será igual ao de 
quem nunca fumou.
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Saúde

Dia 26 de agosto, o mi-
nistério da Saúde infor-

mou, em nota, que o Brasil 
já registra a maior quanti-
dade de mortos pela nova 
gripe. Até o dia 22 de agos-
to, foram observados 557 
óbitos pelo vírus H1N1. De 
acordo com o boletim, no 
entanto, a taxa de mortali-
dade do Brasil (0,29) é me-
nor do que em outros seis 
países. Isto porque o per-
centual de óbitos é calcula-
do em relação à quantidade 
de habitantes em cada país.

Medida Provisória
O Ministério da Saúde 

ressaltou que o governo de-
cidiu enviar ao Congresso 
Nacional uma medida pro-
visória para a liberação de 
um crédito suplementar de 
R$ 2,1 bilhões para o en-
frentamento da pandemia 
de Influenza A.

O recurso será utiliza-
do na compra de 73 milhões 
de doses da vacina contra a 
nova gripe, além da aquisi-
ção de 11,2 milhões de trata-
mentos, equipamentos, leitos 
de UTI, ampliação dos turnos 
nas unidades de saúde e ca-
pacitação dos profissionais.

O que é a gripe H1N1
A gripe A (H1N1) é uma 

doença respiratória causada 
por um vírus influenza tipo 
A cujos “ancestrais” causam 
regularmente crises de gri-
pe em porcos. Ocasional-
mente, o vírus vence a bar-
reira entre espécies e afe-
ta humanos. O vírus da gri-
pe suína clássica foi isolado 
pela primeira vez num por-
co em 1930. Desde então, o 
patógeno sofreu novas re-
combinações e se tornou 
mais capaz de infectar pes-
soas. Saiba o que sabemos 
sobre essa doença.

Como a nova gripe mata?
Na verdade, qualquer 

tipo de gripe pode matar, 
em especial pessoas com 
sistema imune (de defesa do 
organismo) enfraquecido. A 
nova gripe parece ser capaz 

de afetar gravemente pesso-
as com sistema imune mais 
forte, ao menos em certos 
casos. O principal risco as-
sociado à doença é uma in-
flamação severa dos pul-
mões, que pode levar à in-
suficiência respiratória, ou 
seja, incapacidade de respi-
rar direito. Outras compli-
cações sérias têm a ver com 
lesões severas nos múscu-
los, que podem levar a pro-
blemas nos rins e no cora-
ção, e mesmo, mais rara-
mente, meningites e outros 
problemas no sistema ner-
voso central. Em todos esses 
casos, pode ocorrer a morte.

Qual é o risco de uma situa-
ção de forte avanço da gripe 
no Brasil?

Ainda é cedo para di-
zer com certeza. Por sorte, 
a transmissão do vírus no 
país aparenta, por enquan-
to, ser limitada, restringin-
do-se a pessoas que viaja-
ram para o exterior, para lo-
cais onde há focos mais vi-
vazes da nova gripe, ou a 
pessoas que tiveram contato 
com os que contraíram a do-
ença fora do país. Isso signi-
fica que ainda não existe a 
chamada transmissão sus-
tentada, ou seja, aquela na 
qual o vírus circula de for-
ma constante e ininterrupta 
dentro de uma população. 
No entanto, isso pode mu-
dar a qualquer momento.

O vírus, se infectar grávidas, 
pode causar problemas de 
desenvolvimento em fetos?

Não. O grande problema 
enfrentado por uma vítima 
grávida é outro: a relativa 
debilidade do sistema de de-
fesa de seu organismo perto 
de outras pessoas. É por isso 
que a gripe em grávidas é 
mais perigosa, podendo co-
locar em risco a vida da mãe 
e do futuro bebê.

Quem pega a gripe uma vez 
pode ser infectado por ela no-
vamente mais tarde?

Não. O organismo cria 
defesas contra o vírus. No 

entanto, se houver uma mu-
tação significativa na cepa, 
alterando as característi-
cas que o causador da doen-
ça usa para invadir o orga-
nismo, é como se fosse uma 
nova onda de gripe -- e aí a 
doença pode acontecer de 
novo.

Quantos vírus de gripe de 
origem suína existem? 

Como todos os vírus de 
gripe, os suínos também 
mudam constantemente. 
Os porcos podem ser infec-
tados por vírus de gripe avi-
ária e humana. Quando to-
dos contaminam o mesmo 
porco, pode haver mistura 
genética e novos vírus que 
são uma mistura de suíno, 
humano e aviário podem 
aparecer. No momento, há 
quatro classes principais de 
vírus de gripe suína do tipo 
A são H1N1, H1N2, H3N2 e 
H3N1.

Consumir carne de porco 
pode causar a nova gripe?

Não. Ao cozinhar a carne 
de porco a 70 graus Celsius, 
os vírus da gripe são com-
pletamente destruídos, im-
pedindo qualquer contami-
nação.

Cuidado com 
os carrinhos de 
supermercados

Carrinhos de mercado-
rias são considerados como 
uma das mais importantes 
ferramentas para os super-
mercados.

Um estudo conduzido 
pela Coréia do Sul mostrou 
resultados inesperados re-
ferentes a ferramentas pú-
blicas que causam contami-
nação e transmissão de bac-

térias. Ele constatou que as 
barras destes carrinhos nas 
lojas são os que mais con-
têm bactérias entre os obje-
tos que são frequentemen-
te manuseados pelas pesso-
as e que os metais sanitários 
dos banheiros públicos não 
são tão contaminados como 
se pensa.

Estudos provaram a pre-
sença de mais de um milhão 
de germes em somente uma 
barra de um carrinho de su-
permercado. As pesquisas 
enfatizam que as barras dos 
carrinhos, entre as super-
fícies públicas, são as mais 
contaminadas e muito mais 
sujas do que a maioria dos 
banheiros públicos. A ra-
zão? Banheiros públicos são 
limpos e desinfetados regu-
larmente, enquanto que os 
carrinhos, não. Na realida-
de, a maioria dos supermer-
cados limpa seus carrinhos 
algumas vezes por ano, se 
tanto.

Precauções
O importante é lavar as 

mãos sempre que possível 
ou recomendado. Por exem-
plo, segundo um estudo do 

CDC, após usar um banhei-
ro, cerca de 200 milhões 
de bactérias ficam nas suas 
mãos (principalmente após 
pegar na tampa do vaso, 
maçaneta da porta etc.).

Quando devemos 
lavar as mãos

Após utilizar o banheiro; 
após espirrar; antes de me-
xer com comida, especial-
mente quando esta já está 
pronta para comer, como 
saladas e sanduíches; após 
mexer com lixo; após usar o 
computador; pós lidar com 
equipamentos, pratos ou 
utensílios sujos; após tocar 
em carne crua, aves e pei-
xes; após cumprimentar al-
guém (já viu pessoas es-
pirrando e cobrindo com a 
mão? Ou indo ao banheiro 
e não lavando as mãos? En-
tão…); válvulas sanitárias; 
portas de banheiro; puxa-
dores; torneiras; corrimãos; 
telefone celular (neste caso, 
para deixá-lo livre de bacté-
rias é só passar algodão ou 
lenço de papel com um pou-
quinho de álcool isopropí-
lico – que é encontrado nas 
farmácias).

Brasil é o país com maior número de mortos pela nova gripe – A (H1N1)


