
Editorial

Opinião

Previdência

Colônia de Férias

Somos todos iguais  
perante a lei

Será que somos mesmo? Os 
funcionários públicos se apo-
sentam com salário integral, 
seja qual for esse salário. Por 
que a aposentadoria dos traba-
lhadores no regime da CLT tem 
um teto de pouco mais de R$ 
3.400,00? O respeito aos apo-
sentados não é um favor, é um 
reconhecimento ao valor da 
experiência de vida que eles 
acumularam e que eles estão 
sempre dispostos a partilhar. 
Isso é muito claro nas socie-
dades indígenas, onde os mais 
velhos são respeitados com ve-
neração, pelo conhecimento 
e sabedoria que detêm. Edito-
rial, página 2.

Sindicato? Pra quê?
O sindicato existe para de-

fender os direitos dos traba-
lhadores. Nossos direitos são 
frutos de muitas lutas, e para 
garanti-los temos que ter um 
sindicato forte e de luta. Hoje 
temos emprego, salário, previ-
dência, plano de saúde, e tan-
tos outros direitos garantidos. 
Milhões de trabalhadores não 
têm. Amanhã, quem garante 
que não estaremos sem empre-
go, vivendo na informalidade, 
sem salário, sem renda, sem 
direitos, sem futuro? É pen-
sando nisso que nos organiza-
mos em sindicatos. Página 3.

Ano 57  -  nº  474 –  São Paulo -  setembro/outubro/novembro/dezembro –  2009

Benefício sem indexação
A política do governo de 
valorização do salário mínimo 
acaba provocando uma segun-
da discussão no país quando o 
assunto é aposentadoria. É o 
hábito que muitos aposentados 
- notadamente aqueles que se 
aposentaram antes de 1990 
- ainda têm de raciocinar em 
número de salários mínimos 
para quantificar o que rece-
bem. É comum alguém dizer 
que o valor do seu benefício 
valia, por exemplo, nove míni-
mos no início e agora só vale 
quatro. Página 4.

A.Vi.Me.P. – 
50 anos

A Asociación de Visitadores Médicos Del 
Paraguay comemorou o 50º aniversário de 
fundação da entidade no Paraguay Lawn Ten-
nis Club, em Assunção, dia 9 de outubro, onde 
se reuniram representantes dos países coir-
mãos que integram a Unión Latinoamericana 
de Visitadores Médicos (foto). Página 13.

Comemorações em  
Praia Grande

Nestes últimos meses, nos-
sa Colônia de Férias foi palco 
para diversos eventos, entre 
eles Dia da Independência (e 
Noite Italiana), Dia das Crian-
ças e Réveillon. Páginas 14, 15 
e 16.

Só há um tempo em que é 
fundamental despertar:  
esse tempo é agora.

(Siddharta Gautama)

Feliz Novo Ano
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Keiro No Hi

2010 em perspectiva Vilson Antonio Romero

Editorial

A cada ano que passa, o IBGE 
tem dado pelo menos uma 

boa notícia para os brasileiros: 
a nossa expectativa de vida vem 
subindo consistentemente.

Hoje ela está em 72 anos. 
Isto representa uma média do 
tempo vivido pelos brasileiros, 
o que quer dizer, naturalmen-
te, que existem pessoas que 
não chegam a essa idade, mas, 
por outro lado, há os que che-
gam a 80, 90 e mais.

1960 é um ano que a gen-
te tem na memória e nem pare-
ce tão longe, porque foi quan-
do o Brasil ganhou o bicampe-
onato da Copa do Mundo, no 
Chile. Pois em 1960, nossa ex-
pectativa de vida era de ape-
nas 54 anos. Esse aumento de 
18 anos de vida foi um grande 
passo dado em menos de cin-
co décadas. Para isso, contri-
buíram diversos fatores como 
melhoria na educação, melho-
ria no saneamento básico, pro-
gressos na área da Medicina, 

melhoria da assistência social.
Então, vale perguntar: a 

grande maioria dos trabalha-
dores está aproveitando os 
anos de vida conquistados a 
mais?

Parece que não. Cuidamos 
da saúde das crianças para 
se tornarem jovens cheios de 
vida e disposição. Depois, edu-
camos os jovens cheios de vida 
e disposição para se tornarem 
adultos capacitados a competir 
de igual para igual com os me-
lhores em todas as áreas.

Aí paramos. Não nos preo-
cupamos com o que vai aconte-
cer com os adultos quando che-
gar a hora de passarem o bas-
tão para a nova geração que 
vem atrás.

Infelizmente, a previdên-
cia oficial não consegue acom-
panhar essa melhoria de vida, 
e explica isso de uma forma 
muito simplista: as famílias es-
tão encolhendo bastante – no 
ano do bicampeonato, a mé-
dia de nascimentos no Bra-
sil era em torno de seis bebês 
por mulher, hoje é de apenas 
dois. Como ao mesmo tempo 
aumenta o número de brasilei-
ros em idade de se aposentar, 
é cada vez menor o número de 
trabalhadores com carteira as-
sinada recolhendo as contri-
buições necessárias para cus-
tear as aposentadorias.  Mas 
por que a aposentadoria tem 

que ser custeada apenas pelas 
contribuições dos empregados?

Ora, nos termos da Consti-
tuição, somos todos iguais pe-
rante a Lei. Será que somos 
mesmo? Os funcionários pú-
blicos se aposentam com salá-
rio integral, seja qual for esse 
salário. Por que a aposentado-
ria dos trabalhadores no regi-
me da CLT tem um teto de pou-
co mais de R$ 3.400,00?

Porque não damos a míni-
ma para os aposentados.

Por que a Previdência So-
cial criou o Fator Previdenciá-
rio que reduz o valor do bene-
fício?

Porque não damos a míni-
ma para os aposentados.

Agora, o Fator Previdenciá-
rio está para ser abolido, mas 
não tem importância. O gover-
no já tem na manga da cami-
sa, pronto para apresentar, o 
modelo 85-95, um redutor da 
aposentadoria, do mesmo jei-
to. Por que isso?

Porque não damos a míni-
ma para os aposentados. Por-
que, em nosso país, os apo-
sentados são considerados um 
peso, um estorvo, bananeira 
que já deu cacho – não são res-
peitados.

Quando nos orgulhamos 
do contínuo progresso que ex-
perimenta o nosso país, esque-
cemos que o progresso de hoje 

foi montado ontem pelos bra-
sileiros que agora estão se apo-
sentando.

 O respeito aos aposenta-
dos não é um favor, é um re-
conhecimento ao valor da ex-
periência de vida que eles acu-
mularam e que eles estão sem-
pre dispostos a partilhar. Isso é 
muito claro nas sociedades in-
dígenas, onde os mais velhos 
são respeitados com venera-
ção, pelo conhecimento e sa-
bedoria que detêm.

Antes que você diga “ora, 
isso é coisa de índio!”, eu me 
apresso a explicar o título des-
ta matéria.

Todos sabemos que o Japão 
é um país com 120 milhões 
de habitantes espremidos em 
quatro ilhas principais e mais 
3.900 ilhotas numa área não 
maior que Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul; que o Ja-
pão não tem petróleo, que 2/3 
da energia elétrica que usa 
tem que ser gerada por car-
vão e óleo; que o Japão impor-
ta mais de 40% dos alimentos 
que consome; que o Japão so-
fre 8.000 tremores de terra por 
ano… e, ainda assim, o Japão 
é a segunda maior economia do 
mundo.

Como consegue? Tem seus 
segredos. Entre outros, os ja-
poneses são rigorosíssimos 
com o desenvolvimento inte-
lectual dos jovens para for-

mar uma sociedade podero-
sa, mas consagram um profun-
do respeito pelos mais velhos e 
não abrem mão da experiência 
acumulada por eles. Este res-
peito é tão grande que gerou 
um feriado nacional, o Keiro 
No Hi – que quer dizer exata-
mente Respeito pelos Mais 
Velhos –, comemorado anual-
mente na terceira segunda-fei-
ra de setembro.

As famílias se reúnem em 
torno dos mais velhos, apro-
veitam o feriado prolongado 
para passear com eles, mas, 
principalmente, nesse feriado 
a mídia dedica largos espaços 
ao Keiro No Hi desenvolven-
do matérias sobre as contri-
buições feitas por pessoas de 
idade, entrevistando pessoas 
de idade bem avançada, reali-
zando debates políticos sobre 
como melhorar a vida de quem 
tanto já fez pelo país etc.

Mas, isso é no Japão.

Aqui, estamos tratando de 
implantar o redutor de aposen-
tadoria 85-95 e, se esse não em-
placar, a gente arruma outro.

Ora, que se danem as bana-
neiras que já deram cacho!

Edson Ribeiro Pinto

Presidente
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Em todo o final de ano, surgem 
as previsões, adivinhações, 

palpites de todas as origens. Po-
líticos, futurólogos, economistas, 
astrólogos, benzedeiras, pais de 
santos, tarólogos. Todos dão seu 
pitaco no que se descortina com a 
virada da folhinha.

Mas, ao final de 2009, uma 
constante tem feito parte das 
elocubrações premonitórias: o 
sentimento de um otimismo ge-
neralizado.

Depois do medo da hecatom-
be, das marolas da crise finan-
ceira, da possibilidade de que-
bra de Dubai e adjacências, num 
dominó perigoso que afetaria 
economias planeta afora, os si-
nais de recuperação estão em 
toda a parte.

No Brasil, o ano eleitoral, em 
que as posições políticas devem 
se polarizar entre os sucessores 
do lulismo e os que defendem a 
ruptura, com certeza há de pro-

piciar cenas espetaculosas em 
defesa deste ou daquele pon-
to de vista, tendo o Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC), o pré-sal, o ‘Minha Casa, 
Minha Vida’ e a sobrevivência à 
crise mundial como motes prin-
cipais de discursos favoráveis e 
críticos.

Como já foi definido o valor 
de R$ 510 para o salário míni-
mo, segue a luta pelo emprego, 
pela aposentadoria digna, pela 
reforma tributária, pelos au-
mentos ao funcionalismo.

Evidencia-se a retomada da 
produção em diversos setores, 
apesar de ainda restarem as ca-
rências de infraestrutura.

A arrecadação tributária re-
toma seu ritmo de crescimen-
to, num sinal evidente de que as 
coisas - entenda-se fatos gerado-
res (renda, produção, consumo 
etc.) - voltam aos trilhos numa 
rota ascendente.

As sinalizações econômicas 
apontam para uma elevação do 
Produto Interno Bruto, embo-
ra aliada a novos patamares da 

taxa de juros, de volume de divi-
sas e comércio exterior.

A par disto, vão estar na pau-
ta, além das promessas políti-
cas dos candidatos às mais de 
1,7 mil vagas nos Executivos e 
Parlamentos federal e estadu-
ais, a preparação para a Copa do 
Mundo de Futebol, assim como 
a própria Copa da África do Sul.

Há muitas possibilidades de 
que a Taça Libertadores da Amé-
rica tenha um campeão brasileiro 
que disputará na Ásia a final do 
World Cup em dezembro de 2010.

Nesta salada geral de políti-
ca, economia e futebol, o tem-
pero principal, como já escreve-
mos, é a dose de otimismo que 
esperamos não seja exagerado, 
mas que embale o mundo, o Bra-
sil, nossas cidades, nossas casas 
no próximo ano.
Vilson Antonio Romero é jornalista, 
diretor da Associação Riograndense 

de Imprensa (ARI) e da Fundação 
Anfip de Estudos da Seguridade 
Social. E-mail: vilsonromero@

yahoo.com.br
(Artigo publicado no Jornal do 

Diap de 29/dez/2009)
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O sindicato existe para de-
fender os direitos dos 

trabalhadores. Nossos direitos 
são frutos de muitas lutas, e 
para garanti-los temos que ter 
um sindicato forte e de luta.

Hoje temos emprego, salá-
rio, previdência, plano de saú-
de, e tantos outros direitos ga-
rantidos. Milhões de trabalha-
dores não têm. Amanhã, quem 
garante que não estaremos 
sem emprego, vivendo na in-
formalidade, sem salário, sem 
renda, sem direitos, sem futu-
ro? É pensando nisso que nos 
organizamos em sindicatos.

Os direitos que os trabalha-
dores têm, hoje, é resultado de 
muitas lutas, vindas desde o sé-
culo 19. Duros combates e mo-
bilizações para melhorar a vida 
dos trabalhadores se deram 
não só no Brasil (desde a escra-
vidão), mas no mundo inteiro.

A luta pela definição, e de-
pois pela redução da jornada 
de trabalho, vem de 150 anos. 
Quando não havia sindicatos, 
nem direitos trabalhistas, era 
o patrão quem decidia o preço 
da força de trabalho e a dura-
ção da jornada. Eram de 14 ou 
16 horas diárias, e o trabalho 
das crianças e mulheres não 
remunerados.

Só na década de 1920 os 
trabalhadores conquistaram a 
jornada de 8 horas diárias. E 
no Brasil foi a garantida na lei 
só em 1932. A vida “produtiva” 
de um trabalhador não passa-
va de 25 anos de trabalho. Vi-
ravam bagaços humanos nas 
engrenagens das fábricas.

Só a partir de 1910 foram 
garantidos o descanso aos do-
mingos e o direito a férias. E 
essas conquistas foram à cus-
ta de muitas greves, mobiliza-
ções de massas, sofrendo re-
pressões violentas, torturas, 
prisões, desaparecimentos, 
mortes. Operárias queimadas 
vivas numa fábrica de Chicago 
são prova disso.

Os grandes banqueiros e 
empresários só acumulam lu-
cros porque exploram os tra-
balhadores.

Dinheiro não nasce em ár-
vore, nem cai do céu. O lucro 
privado ou estatal é produto 
da exploração do trabalho e do 
trabalhar e da ausência de po-
líticas sociais de distribuição 
da riqueza e dos benefícios ge-
rados pelo trabalho humano, 
ou quando o Estado vira um 
comitê de negócios e interes-
ses das classes que dominam 
a sociedade e monopolizam a 
economia.

O 13º salário foi conquis-
tado após grandes greves, 
confrontos sangrentos, desde 
1953, em São Paulo. E só foi 
reconhecido em lei em 1962, 
no governo Goulart, após uma 
década de lutas.

As leis de aposentadoria, 
contra acidentes de trabalho, 
da licença-maternidade, da pe-
riculosidade e insalubridades, 
fundo de garantia por tempo de 
serviço, todas foram resultados 
de muitas lutas, sem nenhuma 
dádiva do Estado e dos patrões.

Foram presos mais de cin-
co mil trabalhadores metalúr-
gicos, em greve, na frente do 
sindicato, em São Paulo, para 
conquistar um direito que os 
trabalhadores já tinham na 
Europa, Japão e nos EUA, me-
nos no Brasil. Questão social 
no Brasil sempre foi “caso de 
polícia”.

Nada veio por bondade dos 
patrões, dádiva do Estado, 
vontade de Deus, ou por “sor-
te” de alguns trabalhadores. 
Ao contrário, só a resistência, 
a organização, a luta, a mobi-
lização coletiva, traz conquis-
ta e direitos.

A empresa privada ou esta-
tal, para implantar banco de 
horas tem, por força da Con-
venção Coletiva, negociada 
pelo sindicato, que se subme-
ter às regras instituídas para 
proteger nossos direitos.

Todo trabalhador tem di-
reito de se sindicalizar, exer-
cer sua cidadania sindical, opi-
nar, discordar, propor, eleger e 
ser eleito, desde que participe 
ativamente da vida de seu sin-
dicato. Quando sindicalizado, 
não precisa descontar a Con-
tribuição Assistencial, que é 
decidida em Assembleia.

Por força da Convenção Co-
letiva, negociada pelo sindica-
to, as horas extras de domin-
gos e feriados não podem ser 
compensadas no Banco de Ho-
ras; isso é uma conquista de 
duras lutas e conflituosas ne-
gociações.

Nunca é demais registrar: 
Do céu só cai chuva, sol e as 
bênçãos da fé. Todos os direi-
tos trabalhistas, direitos so-

ciais, políticos, que temos hoje, 
foram conquistados através de 
muitas lutas da organização 
sindical, dos movimentos so-
ciais. Tudo é fruto de lutas. Se 
lutando já é difícil, sem luta é 
muito mais!

O sindicato, ao cobrar Con-
tribuição Assistencial dos tra-
balhadores não sindicalizados, 
faz um ato de justiça, pois as 
despesas de uma campanha sa-
larial são grandes, e os direitos 
e benefícios, quando conquis-
tados e garantidos, são distri-
buídos a todos e todas, os que 
lutaram e os que não lutaram.

Não é justo que só os sindi-
calizados se responsabilizem 
pelos custos. Os sindicalizados 
sustentam a entidade, sempre, 
antes e após as campanhas sa-
lariais.

Por consequência desse 
ato, a Contribuição Assisten-
cial visa garantir recursos para 
as despesas da campanha sala-
rial, como cálculos e acompa-
nhamentos estatísticos e so-
cioeconômicos, assessoria ju-
rídica, produção de boletins, 
viagens para negociações, ma-
teriais, jornais, publicações de 
editais.

O trabalhador sindicaliza-
do tem direito garantido de as-
sistência jurídica, seja indivi-

dual ou coletivo, com advoga-
dos de direitos trabalhista, cri-
minal e cível (atendendo de-
mandas administrativas e ju-
diciais de condomínio, taxas, 
contratos, direitos lesados, de-
fesa do consumidor).

O trabalhador sindicaliza-
do tem direito a descontos em 
diversas instituições de ensi-
no, lazer, esporte, saúde e ou-
tras, com as quais o sindica-
to tem convênio. Uma nego-
ciação salarial é longa, difícil, 
cansativa, com avanços e recu-
os, ainda mais em tempos de 
crise.

O sindicato negocia dura-
mente para que você tenha re-
ajustes sobre o salário, sobre o 
tíquete e todas as outras cláu-
sulas que envolvem valores 
monetários.

Tenha certeza que, se de-
pendesse da empresa, você re-
ceberia 0% de reajuste salarial 
e seus direitos seriam reduzi-
dos e benefícios retirados. Só 
não nos atacam mais, porque 
lutamos coletivamente, e por-
que o sindicato luta com você.

No setor privado, o sindica-
to tem negociado Acordos de 
Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR) com várias em-
presas e você pode se mobili-
zar e incluir sua empresa nessa 
relação. Isso não significa que 
abandonamos nossa luta con-
tra a propriedade privada e o 
capitalismo. 

Mas trata-se de receber 
parte do que nos é roubado 
pelos patrões. Só o sindicato 
pode negociar e assinar a PLR, 
pela CLT o sindicato tem o mo-
nopólio da negociação coleti-
va.

Pense em tudo isso, e for-
taleça seu sindicato, ele é fra-
co sem você, mas é poderoso 
se unimos forças com ele. Você 
é ele.

Helder Molina é historiador 
(UFF), mestre em Educação (UFF), 
doutorando em Políticas Públicas e 

Formação Humana (Uerj), educador 
e pesquisador sindical, assessor de 

formação da CUT/RJ e do Sindpd/RJ
(Transcrito do Jornal do Diap de 29/

dez/2009)

Opinião

Sindicato? Pra quê? Helder Molina
Nossa casa coletiva, nossa identidade

Nosso instrumento de luta

Questões a um trabalhador que lê
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Valor de beneficio não é indexado a número de salários  Marilena dos Santos Seabra 

A política do governo de 
valorização do salário 

mínimo acaba provocan-
do uma segunda discussão 
no país quando o assunto é 
aposentadoria. É o hábito 
que muitos aposentados - 
notadamente aqueles que se 
aposentaram antes de 1990 
- ainda têm de raciocinar em 
número de salários míni-
mos para quantificar o que 
recebem. É comum alguém 
dizer que o valor do seu be-
nefício valia, por exemplo, 
nove mínimos no início e 
agora só vale quatro.

Esse é um equivoco co-
metido pelos aposentados. 
É que os benefícios não são 
mais atrelados ao salário 

mínimo - com exceção do 
piso salarial dos aposenta-
dos, este, sim, corresponde 
a um mínimo.

Com a lei 8.213/91, os 
benefícios foram desvincu-
lados do salário mínimo. 
Isso ocorreu porque o ar-
tigo 58 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transi-
tórias determinou que hou-
vesse a revisão dos valores 
dos benefícios pagos pelo 
INSS para que fosse resta-
belecido seu poder aquisiti-
vo, expresso em número de 
salários mínimos na data de 
sua concessão.

Assim, os benefícios con-
cedidos até outubro de 1988 
tiveram seu valor transfor-

mado em número de salá-
rios mínimos no início de 
1991 e, a partir daí, sofre-
ram reajustes com base em 
índices de inflação.

Da mesma forma que de-
terminou a revisão dos be-
nefícios, a Constituição pro-
íbe (artigo 7º, inciso 4º) a 
vinculação do salário mí-
nimo para qualquer fim - à 
exceção do próprio piso das 
aposentadorias, que não 
pode ser inferior ao míni-
mo. Não há, na lei brasilei-
ra, o direito de alguém re-
ceber benefício previden-
ciário em número de salá-
rios mínimos. Isso a própria 
Constituição proíbe. 

Por conta dessa política 

adotada pelo governo, todos 
os anos muitos benefícios 
superiores ao salário míni-
mo são “alcançados” quan-
do do reajuste do mínimo. 
Isso acontece com todos os 
beneficiários que recebem 
aposentadorias e pensões li-
geiramente superiores a um 
salário mínimo.

Um exemplo: o mínimo 
subindo para R$ 510,00 em 
janeiro, o reajuste será de 
9,68%. Um benefício atual 
de R$ 475,00 iria para cer-
ca de R$ 506,00 com reajus-
te de 6,52% (a inflação mais 
metade da variação do PIB 
de 2008). Nesse caso, o be-
nefício subirá automatica-
mente para R$ 510,00, exa-

tamente por conta do au-
mento do mínimo.

Supondo que o governo 
mantenha a política de va-
lorização do mínimo por vá-
rios anos seguidos, chegará 
um dia em que todos os be-
nefícios terão o valor do sa-
lário mínimo.

Com reajustes de 10% 
para o mínimo e de 5% para 
os demais benefícios, em 41 
anos todos teriam o mesmo 
valor. Assim, em 2050 todos 
os beneficiários do INSS re-
ceberiam cerca de R$ 24,5 
mil por mês.

Marilena dos Santos Seabra atende em 
nossa sede as terças e quartas-feiras, 

mediante agendamento por telefone (11 
3116-3750).

Você e a Previdência

Fator 85/95 aumentará  
benefícios em até 29%
 Esse tipo de fator garante aposentadoria 
integral quando a soma da idade e do tempo de 
contribuição resultar em 85 (para mulher) e em 
95 (para homem). Para se aposentar ainda será 
preciso ter o tempo mínimo de contribuição de 
30 anos (mulher) e 35 (homem), como é hoje.

A fórmula funciona assim: 
um homem que tenha 

35 anos de contribuição e 60 
anos de idade terá o fator 95 
(35+60). Pelas regras atuais, 
esse segurado teria fator pre-
videnciário de 0,879, ou seja, 
sua aposentadoria seria de 
87,9% do benefício integral 
(média obtida aplicando-se as 
regras do fator previdenciário 
atualmente em vigor, com base 
no tempo de contribuição, na 
idade do segurado e confor-
me as contribuições recolhidas 
desde julho/1994).

Pela nova regra - que ain-
da será votada pelo Congresso 
-, nessas mesmas condições, o 
segurado não teria a incidência 
do fator previdenciário. Dessa 
forma, receberia 100% do be-
nefício integral, sem redução.

Se a média obtida por esse 
segurado, conforme as regras 
do fator citadas acima, resul-
tasse em R$ 1.000,00, sua 
aposentadoria “cairia” para 

R$ 879,00. Com a nova regra 
(85/95) ele poderia se aposen-
tar com R$ 1.000,00.

O acordo feito com as cen-
trais sindicais também prevê 
uma mudança no cálculo do 
salário de benefício, que é a 
média das contribuições do se-
gurado e serve de base para se 
chegar à aposentadoria inicial.

Hoje, a média é pelas 80% 
maiores contribuições. Se o acor-
do for aprovado pelo Congresso, 
a média passará a ser pelas 70% 
maiores contribuições. Como 
haveria a exclusão de mais con-
tribuições de menor valor, o re-
sultado da média final aumenta, 
beneficiando os segurado. 

Cálculos das centrais sin-
dicais apontam que isso pode 
aumentar o valor dos benefí-
cios, em média, em 19%. As 
regras valerão para as novas 
aposentadorias. Quem já se 
aposentou não terá revisão no 
benefício.

Aposentados recebem novo mínimo
a partir de 25 de janeiro de 2010

O ministro da Previdência, 
José Pimentel, informou, 

dia 10 de dezembro, que o 
novo mínimo será pago nas 
aposentadorias no dia 25 de ja-
neiro de 2010, com ganho real 
de 5,08%.

Segundo ele, a data foi de-
finida em acordo feito com as 
centrais sindicais em 2006, 
quando ficou acertado que a 
cada ano se anteciparia um 
mês para o reajuste.

Como neste ano será em 
janeiro, o Governo vem pre-

parando a medida provisória 
desde dezembro.

Ele lembrou que a despe-
sa está prevista na peça orça-
mentária enviada em agosto 
ao Congresso.

Para os que recebem aci-
ma do mínimo, 8,2 milhões de 
aposentados, está previsto rea-
juste com base na inflação in-
tegral de 2009 mais 50% do 
Produto Interno Bruto (PIB - 
a soma de tudo o que a econo-
mia produz) de 2008, o que re-
presenta ganho real de 2,5%, 

despesa incluída na propos-
ta orçamentária depois de dis-
cussão com as centrais sindi-
cais.

O impacto dessa medida 
será de R$ 3 bilhões.

“É natural que as pessoas 
queiram remuneração cada vez 
maior. Só que tem um limitador 
orçamentário que são os tribu-
tos que nós arrecadamos. O pa-
pel de governar é ter clareza 
das demandas e ver o que pode 
ser atendido”, disse o ministro.

(Fonte: Agência Brasil)

Seguro-desemprego é ampliado  
para 12 parcelas

As parcelas do beneficio de 
Seguro-Desemprego serão 

reajustadas em 9,6774% a partir 
de janeiro de 2010. O reajuste 
começa a ser pago em fevereiro, 
conforme decisão do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (Codefat), 
publicada dia 28 de dezembro 
no Diário Oficial da União. Com 
isso, o valor mínimo da par-
cela subirá para R$ 510,00 e o 
máximo, referente aos salários 
médios acima de R$ 1.403,28, 
chegará a até R$ 954,21.

Para calcular o valor do be-
nefício serão aplicados três cri-
térios. Quando a média dos 
três últimos salários anteriores 
à dispensa for até R$ 841,88, o 
valor da parcela será o resul-
tado da multiplicação pelo fa-
tor 0,8 (80%). Quando os ren-
dimentos forem de R$ 841,89 
até R$ 1.403,28, o salário mé-
dio será multiplicado por 0,5 
(50%). Para valores superio-
res a R$ 1.403,28, as parce-
las serão, invariavelmente, de  
R$ 954,21.

Benefício - O Seguro-De-
semprego é um auxílio finan-
ceiro temporário para o traba-
lhador desempregado, demiti-
do sem justa causa. O direito é 
garantido pelo art. 7º dos Di-
reitos Sociais da Constituição 
Federal. Para ter direito ao 
benefício, o trabalhador deve 
dar entrada com o pedido de 
seguro-desemprego no prazo 
de até 90 dias após a data da 
demissão.
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Um texto corretamente escrito transmite com mais exatidão aqui-
lo que você quer dizer. Evita mal-entendidos, evita perda de tem-

po e, muitas vezes, evita sérios prejuízos. Cuide bem do que escreve

O novo posto visa a atender moradores de baixa renda
O atirador visou ao alvo distante
O verbo visar tem dois sentidos. Você pode visar no sentido de ter como ob-

jetivo, e pode visar no sentido de mirar ou aplicar o visto em algum documento 
(como em visar um passaporte).

Então, a primeira frase está correta, porque atender moradores é um objetivo. 
A gente não visa fazer alguma coisa, a gente visa a fazer alguma coisa. 

Já a segunda frase está errada, porque aqui o sentido é de mirar. Devemos di-
zer O atirador visou o alvo distante.

Estava indo num novo cabelereiro
Não é cabelereiro, não. É cabeleireiro, que é o profissional que cuida de cabe-

leiras.

O assunto despertou curiosidade de mais 
Demais e de mais apresentam uma pequena diferença de sentido – e de uso – 

que vale a pena observar. 
Demais quer dizer “em excesso” e de mais quer dizer “além do devido”. En-

tão, no exemplo acima, devemos dizer que o assunto despertou curiosidade de-
mais. 

Já se alguém erra no troco, então você pode dizer que recebeu dinheiro de 
mais (ou a mais).

Foram apresentados só pequenos detalhes do projeto

Não existem grandes detalhes. Se podemos usar menos palavras para expri-
mir uma idéia – se podemos ser concisos – estaremos comunicando melhor. Fo-
ram apresentados só detalhes do projeto é mais curto, e já diz tudo.

Para participar desse evento mundial, saia para fora e localize-o no céu, 
mesmo que somente a olho nu. (9/10/09 rev. Pesquisa Fapesp)

É claro que ninguém pode sair para dentro. O correto seria dizer apenas sair.

Agora, se você se lembrar de que ninguém consegue olhar o céu sentado na 
poltrona da sala, vai ver que a mesma coisa poderia ser dita ainda mais concisa-
mente:  Para participar desse evento mundial, localize-o no céu, mesmo que 
somente a olho nu.

Nós não fomos jamais protagônicos neste caso. (Chanceler Celso Amorim 
Na comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 29/9/09)

Opa, ministro! Não existe “protagônico”. O senhor quis dizer que não foi pro-
tagonista.  

Existem as formas antagonismo e antagônico, e existe protagonismo mas 
não existe protagônico.  Dizemos chove, mas não podemos dizer ela chove. 

Em outra oportunidade, vamos falar um pouco também destas limitações de 
emprego de certas palavras.

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 Milton Claro

Língua Portuguesa

Convênios

Educação Convênio de Cooperação Educacional

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:

•  Mackenzie (Instituto Pres-
biteriano Mackenzie)

•  Universidade Anhembi Mo-
rumbi

•  Associação do Ensino Supe-
rior do ABC

•  Colégio São Luís

•  Centro Educacional e Cul-
tural FMU

•  Unip

Para informações, telefo-
ne para nossa secretaria: (11) 
3116-3750, com Reinaldo.

Em outubro, firmamos 
mais um convênio 

educacional, agora com o 
centenário Instituto Pres-
biteriano Mackenzie (fun-
dado em 1870), que é uma 
instituição de ensino supe-
rior confessional brasileira 

sediada na cidade de São 
Paulo. Possui campi de gra-
duação e pós-graduação em 
São Paulo, Barueri (Campus 
Tamboré), Brasília, Campi-
nas, Recife e Rio de Janeiro 
(como Faculdade Morais 
Júnior - Mackenzie Rio).

O convênio visa conce-
der descontos aos nossos 
funcionários, bem como a 
seus filhos e associados.

Para outras informações, 
telefone para (11) 3116-
3750, e fale com Reinaldo, 
em nossa Secretaria.

Sérgio Auricchio (diretor social do SindVend) e José 
Moreira Marques (coordenador administrativo  
do Mackenzie)

A imponência da Biblioteca George Alexander,  
do Colégio Mackenzie
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Agenda de cursos e palestras
1º QUADRIMESTRE DE 2010

Curso Nuclave
Dia 14 de novembro, nosso consultor José Antônio Kairalla 
Caraccio realizou o Curso In Company para a empresa Force 
Line Ind. e Com. Ltda., tendo como tema do curso Métodos 
Eficientes de Vendas para Telemarketing. O consultor 
Kairalla e o pessoal da Force Line posam para a foto.

Entre os dias 23 e 26 de novembro, nosso consultor Hélcio 
José Celi foi o palestrante do curso Quem Desenvolve 
Uma Negociação Eficaz, Vende Mais!, realizado em nossas 
dependências. Na foto, consultor e treinandos.

Ainda em novembro, dia 28, nosso consultor José Antônio 
Kairalla Caraccio promoveu nova palestra para o Force 
Line Ind. e Com. Ltda., desta vez tendo como tema Como 
Conquistar e Fidelizar o Cliente Através do Pós-Venda. Na 
foto, o grupo com o consultor.

Atitude, desenvolvimento e resultados

PALESTRA GRATUITA

Equilíbrio e saúde emocional:  
você quer vender melhor?

O Nuclave - Núcleo de 
Aperfeiçoamento em Vendas 
tem como foco formar, treinar 
e aperfeiçoar os profissionais 
de vendas e interessados em 
desenvolver-se, produzir e 
disseminar conhecimento, 
antecipar necessidades e 

buscar excelência.
Para isso, oferece cursos livres 
de curta duração, palestras, 
oficinas e seminários, além de 
um serviço de Atendimento 
Corporativo que proporciona 
programas especialmente 
planejados para o segmento de 

empresas.
Seja bem-vindo ao Nuclave! 
Acompanhe, abaixo, parte de 
nossa programação e conheça 
tudo o que podemos lhe 
oferecer em nosso portal (www.
vendedores.com.br).

Objetivos: A palestra 
apresenta um novo olhar 
sobre os fatores que afetam 
o desempenho em vendas. 
Orienta como administrar as 
pressões externas para que não 

prejudiquem os resultados e 
disponibiliza instrumentos para 
passos seguros e assertivos 
diante dos desafios.
É uma palestra que vai dar um 
novo colorido para a vida e 

para o bolso!

Data: 27/jan

Horário: 19h

Dia da semana: quarta-feira

Vagas limitadas

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.

Curso

Marketing pessoal em vendas: você é o produto
Objetivos: Como promover 
o seu marketing pessoal 
e a importância dessa 
promoção para compor 
o cenário da venda, para 
alcançar, assim, maior 
credibilidade junto ao 
cliente. 

Programa:
•  Princípios do marketing 

pessoal;
•  Marketing do 

relacionamento – Fatores 
que influenciam o sucesso 
do bom relacionamento;

•  Composto do produto 
/ pessoa / embalagem / 

imagem;
•  Quebras de Paradigmas e 

Bloqueios;
•  As atitudes pessoais 

positivas que melhoram a 
satisfação dos clientes;

•  Quais os valores mentais e 
como reagimos a ele;

•  Soluções práticas para 
um ótimo atendimento e 
acolhida pelo cliente;

•  A importância da sua 
imagem para o cliente;

•  Combate às objeções; A 
voz como instrumento de 
trabalho;

•  Comunicação: pessoal e 
por telefone; 

•  Voz, fala, linguagem e 
audição.

Início: 1º/fev
Término: 4/fev
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 gozam de 40% 
de desconto)
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Curso

Aprimore suas competências e 
torne-se um líder de sucesso

Curso

Negociação e venda:  
as técnicas que dão certo!

Objetivos: Desenvolver 
nos participantes a 
capacidade de entender os 
processos fundamentais 
de gerenciamento e 
desenvolvimento pessoal, 
auxiliando no desenvolvimento 
de suas próprias habilidades de 
liderança.

Programa
•  Sensibilização para Mudanças;
•  O Líder como Agente de 

Mudanças; 
•  Definindo Performances;
•  Meu Subordinado não está 

Desempenhando como 
Quero: Deficiência de 
Treinamento ou Oportunidade 
Gerencial?;

•  Feedback e suas Implicações;
•  Planejamento como 

Ferramenta Gerencial;
•  Responsabilidades do Líder 

para o Desenvolvimento da 

Equipe;
     -  Todos os Problemas 

Começam no 
Recrutamento;

     -  Recrutando, Liderando 
e Mantendo Equipes de 
Sucesso;

     -  Como Energizar Equipes 
Vencedoras;

     -  Como Energizar Pessoas 
para Formar Equipes de 
Sucesso.

Início: 8/mar
Término: 11/mar
Horários: 19h-22h
Dias da semana: segunda a 
quinta 
Carga horária: 12 horas 
Investimento: R$ 150,00

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

Curso

Televendas: como criar  
oportunidades de negócios

Curso

Atender, entender e vender

Palestra gratuita

Transforme suas idéias em ação!

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;

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

Início: 8/fev
Término: 11/fev
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 gozam de 40% 
de desconto)

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;

•  Perfil 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: 1º/ mar
Término: 4/mar
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 gozam de 40% 
de desconto)

Objetivos: Redescobrir o 
potencial de realização 
em nossas vidas; buscar 
automotivação nos 

acontecimentos diários e 
reinventar a construção de 
nossos objetivos de vida.
Data: 25/fev

Horário: 19h
Dia da semana: quinta-feira
Vagas limitadas
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Objetivos: Adquirir uma visão 
conceitual sobre negociações, 
desenvolver as metodologias e 
técnicas e ampliar 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;

•  As regras que comandam a 
concretização de negócios:

  -  Regras básicas;
  -  Formulando perguntas de 

alto ganho;
  -  Identificando os sinais de 

compra;
  -  Principais erros:
•  As antigas técnicas que ainda 

dão certo;

   -  Tentativas: Clássicas e 
Informais:

•  Preparando as ferramentas 
básicas;

    -  Benefícios + benefícios + 
benefícios;

    -  Os vencedores e a 
concretização de negócios.

Início: 15/mar
Término: 18/mar
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 gozam de 40% de 
desconto)
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Curso

Vendas por telefone: uma ligação de sucesso

Curso

Comunicação em vendas:  
como manter seu cliente por perto

Curso

Suas habilidades gerenciais  
em foco

Objetivos: Desenvolver melhor a 
comunicação visando à clareza, 
precisão e concisão da linguagem 
para facilitar a conclusão do 
processo de vendas.

Programa:
•  O autoconhecimento como 

passo inicial;
•  Como cativar e conquistar 

pessoas;
•  O poder da Comunicação 

eficaz;

•  O corpo “fala” (comunicação 
não verbal);

•  Técnicas para preparar uma 
apresentação de sucesso;

•  Como falar de improviso e 
com propriedade;

•  Como conquistar e captar a 
atenção do seu público;

•  Como se tornar um 
comunicador bem-sucedido;

•  O poder da comunicação no 
ato da venda.

Início: 22/mar
Término: 25/mar
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 gozam de 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.

Início: 12/abr
Término: 15/abr
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 gozam de 40% de 
desconto)

Objetivos: O participante 
aprende conceitos de 
telemarketing e suas diversas 
estratégias de venda.

Programa:
•  Exemplos de sucesso: cases 

em telemarketing; 
•  Estilos de operação: receptivo 

e ativo; 
•  O que aprender sobre 

produtos ou serviços; 
•  Como vender benefícios; 
•  Como descobrir as vantagens 

competitivas de produtos ou 

serviços; 
•  A importância da 

argumentação planejada; 
•  O que é e como desenvolver 

um roteiro para atendimento 
receptivo;

•  O que é e como desenvolver 
um script para abordagens 
ativas; 

•  Fechamento por alternativas e 
perguntas participativas; 

•  Combate às objeções; A 
voz como instrumento de 
trabalho;

•  Comunicação: pessoal e por 

telefone; 
•  Voz, fala, linguagem e audição.

Início: 5/abr
Término: 8/abr
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 gozam de 40% de 
desconto)

Palestra gratuita

Como buscar motivação e apaixonar-se  
pelo seu trabalho

Palestra gratuita

Como medir a qualidade  
da sua venda

Objetivos: Conscientizar o 
participante de que, quem 
faz o que gosta, trabalha 
com paixão, se estressa 
menos, produz melhor, é feliz, 
raramente adoece e vive mais.

Data: 30/mar
Horário: 19h 
Dia da semana: terça-feira
Vagas limitadas

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

Data: 22/abr
Horário: 19h
Dia da semana: quinta-feira
Vagas limitadas

8 O Arauto – setembro/outubro/novembro/dezembro – 2009
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Curso

 Ferramentas que valem para 
uma boa negociação

Palestra gratuita

Vender ou atender: 
 o que vale mais? Você decide! 

Boletim no 90
Curso

Como prospectar e tornar-se a melhor escolha 
para o seu cliente

Curso

Vendedores: como vencer a concorrência

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;
•  Monitoração de resultados;
•  A fidelização do cliente.

Início: 26/abr
Término: 29/abr

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

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

Objetivos: Motivar e 
desenvolver nos participantes 
um grupo de comportamentos 
que os capacitem a 
desempenhar com segurança e 
motivação as atividades diárias 
de vendas.

Programa:
•  Os novos tempos para o 

profissional de vendas;
•  Concorrência crescente: 

quantidade x qualidade, 
novos sistemas de vendas, 
vendedor ou solucionador de 
problemas? O que eu, cliente, 

espero de um profissional de 
vendas?;

•  Planejamento, a grande 
diferença;

•  Profissional de vendas: pintor, 
arquiteto, psicólogo ou 
artista?;

•  O que leva ao fechamento 
da venda: atendimento e 
contato, análise dos desejos 
e necessidades do cliente, 
utilização adequada dessas 
informações;

•  Tipos de fechamento mais 
utilizados: direto, passo 
a passo, resumido, com 

incentivo, pós venda: o início 
de uma nova venda.

Início: 3/mai
Término: 6/mai
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 gozam de 40% de 
desconto)

Objetivos: Aumentar sua 
produtividade otimizando o 
uso do seu tempo, foco no 
cliente e em suas necessidades, 
trabalhar possíveis objeções e 
criar soluções que viabilizem o 
fechamento da venda.   

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: 10/mai
Término: 13/mai
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 gozam de 40% de 
desconto)

Objetivos: Atender x Vender. O 
que é simplesmente atender e 
o que é simplesmente vender. 
Saiba como essa diferença 
pode fazer o cliente comprar ou 
não comprar.

Data: 11/mai
Horário: 19h
Dia da semana: terça-feira
Vagas limitadas
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Mais um ano chega ao fim
Mais do que conquistas, 

firmamos novos objetivos 
com parceiros que seguiram 
conosco ao longo de 2009, aos 
quais almejamos a mesma de-
dicação no próximo ano.

 Mas, afinal, o que 
cada um de nós deve 
esperar de 2010?

Primeiramente, para ga-
nhar um ótimo ano novo de-
vemos merecê-lo. Não é ne-
cessário esperar que ele se 
inicie para avaliar nossas 
próprias atitudes: perdoar, 
reconhecer erros, ajudar ao 
próximo, ampliar nossos co-
nhecimentos e transformar 
nossos sonhos em realidade.

Não faça listas de priori-
dades a cumprir durante o 
ano e guarde-as numa ga-
veta empoeirada: realize-
as. Procure crescer cada vez 
mais e não se esqueça da-
queles que estiveram ao seu 
lado desde o início.

Faça também novos ami-
gos, aproveite e mude anti-
gos hábitos. Veja e viva a sua 
vida de uma nova maneira. 
O importante não é você ter 

tudo, mas o suficiente para 
que possa buscar sua pró-
pria felicidade.

Aos nossos amigos ven-
dedores desejamos sucesso. 
Muito sucesso! Que a cada 
nova venda realizada seja 
mais uma conquista de óti-
mos negócios.

Ao nossos colegas de tra-
balho, agradecimentos. De-
sejamos que essa parceria nos 
una cada vez mais no mesmo 
compromisso para que, jun-
tos, possamos ser o diferen-
cial no desenvolvimento e 
progresso do SindVend.

A nós, o constante com-
promisso de buscar a exce-
lência em nossas atividades, 
visando sempre a Certeza 
de Crescimento.

São os votos de Paz, Feli-
cidade, Saúde e Prosperida-
de da Equipe de Treinamen-
to Nuclave – Núcleo de Aper-
feiçoamento em Vendas.

 
“A mente que se abre a 

uma nova ideia jamais volta-
rá ao seu tamanho original.” 

(Albert Einstein)

Maria Berto (coordenadora de Treinamento e Desenvolvimento),  
Keila Vila Nova (Treinamento e Desenvolvimento) e Ana Paula Pires 
(Marketing)

O Camelo
 

Uma mãe e um bebê, camelos, estavam por ali, à toa, quando de repente o 
bebê camelo perguntou: 
- Mãe, mãe, posso te perguntar umas coisas? 
- Claro! O que está incomodando o meu filhote? 
- Por que os camelos têm corcovas? 
- Bem, meu filhinho, somos animais do deserto, precisamos das corcovas 
para reservar água e por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem 
água.  
- Certo, e por que nossas pernas são longas e nossas patas arredondadas? 
- Filho, certamente elas são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe, 
com essas pernas eu posso me movimentar pelo deserto melhor do que qual-
quer um! Disse a mãe, toda orgulhosa. 
- Certo! Então, por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles 
atrapalham minha visão. 
- Meu filho! Esses cílios longos e grossos são como uma capa protetora para 
os olhos. Eles ajudam na proteção dos seus olhos quando atingidos pela areia 
e pelo vento do deserto! Respondeu a mãe com orgulho.  
- Tá. A corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto, as per-
nas para caminhar através do deserto e os cílios são para proteger meus 
olhos do deserto. Então, o que é que estamos fazendo aqui no zoológico?  

Moral da história: 
 
Habilidade, conhecimento, capacidade e experiências, só são úteis 
se você estiver no lugar certo!
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Doar sangue é doar vida

Seja um dos primeiros a saber das novidades

Salve uma vida

Dinamização

Os bancos de sangue de 
todo o País estão sempre 

com déficit de abastecimento. 
Uma das causas do problema é 
a falta de informação da maio-
ria das pessoas, que cerca a do-
ação de sangue de mitos, entre 
os quais de que o sangue en-
grossa ou afina após a doação. 
Em vez disso, o ato de doar 
sangue traz benefícios a sua 
saúde. Um estudo realizado 
na Finlândia mostra que a do-
ação pode diminuir em 86% 
os riscos de problemas car-
diovasculares no homem. A 
relação entre doação e a dimi-
nuição das doenças cardíacas 
está ligada ao excesso de fer-
ro acumulado no sangue, que 
se torna um potencial agente 
oxidante, atuando como ca-
talisador da geração de radi-
cais livres, substâncias tóxicas 
produzidas pelo organismo. 
Já as mulheres têm este risco 
naturalmente diminuído du-
rante o período menstrual, que 
elimina o excedente de ferro 
acumulado no sangue.

A doação é muito impor-
tante. O sangue é a única ma-
neira de tratamento para vá-
rios pacientes que dependem 
deste gesto de solidariedade.

Antes da doação, o doador 
deverá passar por um proces-
so de triagem que consiste em 
alguns exames e uma entrevis-
ta, a fim de realizar a doação 

de sangue com total segurança 
para o doador e reduzir ao má-
ximo os riscos de transmissão 
de doenças para os pacientes 
que recebem transfusões de 
sangue ou hemocomponentes.

É muito importante res-
ponder com sinceridade to-
das as perguntas. 

Quando você doa sangue, 
todo o material utilizado para 
coleta é estéril e descartável, 
não existe nenhum risco de 
contrair doenças na doação.

 Vários testes são realiza-
dos no sangue coletado:

• Tipagem sanguínea;

• Triagem para Doença Fal-
ciforme (Hemoglobina S); 

• Exames para Hepatite B e 
C, HIV I e II, Sífilis, Doença de 
Chagas e HTLV I/II.

Os resultados de seus exa-
mes (carteirinha de doador) 
estarão prontos em cerca de 30 
dias e deverão ser retirados no 
próprio posto de coleta. 

Após os exames sorológi-
cos, o sangue doado é separa-
do em pelo menos três hemo-
componentes (Concentrado 
de Hemácias, Concentrado de 
Plaquetas e Plasma) e distribu-

ído aos hospitais para atender 
os casos de emergência e aos 
pacientes internados.

A única maneira de obter 
estes componentes é através 
de sua doação!

Para doar sangue 
você deve:
• Portar documento oficial de 

identidade com foto (RG, 
Carteira Profissional, Car-
teira de Habilitação);

• Ter entre 18 e 65 anos de 
idade;

• Pesar acima de 50 kg;
• Estar em boas condições de 

saúde;
• Estar alimentado, porém 

evitar refeições pesadas 
(gordurosas).

• Homens podem doar a cada 
2 meses, até no máximo 4 
vezes no período de 12 me-
ses.

• Mulheres podem doar a 
cada 3 meses, até no máxi-
mo 3 vezes no período de 12 
meses.

Para doar sangue 
você não deve:

Ter risco acrescido para 
doenças transmissíveis pelo 

sangue (usuário de drogas 
injetáveis e inalatórias, prá-
tica de sexo não seguro e vá-
rios parceiros sexuais ou ser 
parceiro sexual de portado-
res de aids ou hepatite).

Quando você for convidado 
a doar sangue por campanhas 
ou familiares e amigos de pa-
cientes internados, não pense 
duas vezes. Aceite por que há 
sempre alguém esperando sua 
doação. 

Incentive seus amigos e 
familiares a doar sangue. 
Seja um multiplicador deste 
gesto de cidadania.

Você pode fazer sua doação 
à Colsan - Associação Bene-
ficente de Coleta de Sangue, 
que é uma entidade civil, sem 
fins lucrativos, que atua na 
área de hemoterapia, e promo-
ve a captação de doadores, co-
leta, análise e processamento 
do sangue e, posteriormente a 
distribuição dos hemocompo-
nentes, bem como os procedi-
mentos pré-transfusionais.

Foi fundada em agosto 
de 1959, pelo Dr. Othon Bar-
cellos, juntamente com um 
grupo de amigos, que preten-
deram prestar um serviço à co-

munidade, conforme ata assi-
nada pelo Presidente da Repú-
blica, Juscelino Kubitschek.

Captação, seleção e cole-
ta de sangue são realizadas 
em 12 postos de coleta, a sa-
ber:

• Posto de Coleta do Hospital 
Mun. Dr. Fernando Mauro P. 
da Rocha;

• Posto de Coleta do Hospital 
do Servidor Público Munici-
pal;

• Posto de Coleta do Hospi-
tal Mun. Dr. Carmino Caric-
chio;

• Posto de Coleta do Hospital 
Mun. Tide Setúbal;

• Posto de Coleta do Hospital 
Mun. Dr. Alípio Côrrea Neto;

• Posto de Coleta do Hospital 
Ipiranga;

• Posto de Coleta do Hospital 
Estadual Mário Covas - San-
to André;

• Posto de Coleta do Centro 
Hospitalar Santo André;

• Posto de Coleta de São Ber-
nardo do Campo;

• Posto de Coleta Núcleo Reg. 
de Hemot. Dr. A. Quaresma - 
São Caetano;

• Posto de Coleta de Jundiaí;

• Posto de Coleta de Sorocaba.

Uma doação pode salvar 
até quatro vidas! DOE san-
gue!

Nosso Sindicato está co-
meçando a usar e-mail 

para informar, com rapidez, 
notícias de grande interesse 
para os associados. E essas 
notícias poderão ser datas 
de abertura de inscrições 
para hospedagem na Co-
lônia de Férias nas festas, 
como réveillon e carnaval, 
bem como alterações ocor-
ridas nos serviços médicos, 
odontológicos, laboratoriais 
ou informações sobre apo-
sentadoria e alertas jurídi-
cos, entre outros.

Para isso, nosso Sindica-
to necessita apenas que você 

envie um e-mail para secre-
taria@vendedores.com.br, 
colocando seu nome com-
pleto. O e-mail que você 
usar, será o mesmo que usa-
remos em nossa comunica-
ção daqui para frente.

Dia 1º de dezembro, re-
alizamos o sorteio de uma 
câmera digital Sony Cyber-
shot DSC-S930, com 10.1 
megapixels, para os primei-
ros associados que nos en-
viaram e-mail. O contem-
plado foi nosso associa-
do aposentado, José Carlos 
Custódio.

Rosileine Bertoncini (estagiária de Direito,) 
Sandra Sabathe (auditora), Edson Ribeiro Pinto 
(presidente), Maria Berto (coordenadora Nu-
clave), Keila Vila Nova (Treinamento Nuclave) 
e Ana Paula Pires (Marketing Nuclave)

Edson Ribeiro Pinto entrega a José Carlos Custódio,  
o feliz contemplado, a máquina digital
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Coirmão

Eleição em Goiás

Foi reeleito, para o período 
de 2009 a 2013, o presi-

dente do Sindicato dos Empre-
gados Vendedores e Viajantes, 
Propagandistas, Propagandis-
tas-Vendedores e Vendedores 
de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de Goiás – SindVendas, 
Paulo Guardalupe de Siqueira.

Convidados, em número 
de 400, prestigiaram a posse, 
realizada dia 22 de outubro, 
sem sessão especial da Câma-
ra Municipal de Goiânia.

Guardalupe declarou emo-
cionado: “Desenvolvemos um 
trabalho no SindVendas com 
muita ética e profissionalismo. 
A nossa diretoria é coesa e faz 
com que as coisas aconteçam”.

Nos agradecimentos Guar-
dalupe destacou a força e o es-
tímulo dos companheiros na 
luta em prol das categorias 
que o SindVendas representa; 
a presença dos convidados que 
prestigiaram o evento; o apoio 
dos patrocinadores (Hospfar 
e LigMed) ao trabalho desen-
volvido no Sindicato; e a ini-
ciativa do vereador de Goiâ-
nia, Agenor Mariano, pela ho-

menagem aos propagandistas 
vendedores do Estado de Goi-
ás. O parlamentar, que duran-
te sete anos trabalhou na in-
dústria farmacêutica ressal-
tou ser um privilégio homena-
gear uma categoria fundamen-
tal para a saúde e o progresso 
de nossa sociedade: “Esse tipo 
de Sessão dignifica o setor pro-
dutivo e honra os trabalhadores 
que constroem as nossas rique-
zas e ajudam a mudar a cultura 
desse país”.

GOIÁS
22.10.09 a 21.09.2013
“Desenvolvemos um traba-

lho no SindVendas com muita 
ética e profissionalismo. A nos-
sa diretoria é coesa e faz com 
que as coisas aconteçam”.

DECLAROU EMOCIONA-
DO O presidente reeleito do 
Sindicato dos Empregados 
Vendedores e Viajantes, Pro-
pagandistas, Propagandistas-
Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos no Es-
tado de Goiás, Paulo Guarda-
lupe, em seu discurso de pos-
se da nova diretoria do Sind-

Vendas, realizada no dia 22 de 
outubro, em sessão especial no 
plenário da Câmara Municipal 
de Goiânia.

Nos agradecimentos Guar-
dalupe destacou a força e o es-
tímulo dos companheiros na 
luta em prol das categorias 
que o SindVendas representa; 
a presença dos 400 convida-
dos que prestigiaram o even-
to; o apoio dos patrocinadores 
(Hospfar e LigMed) ao traba-
lho desenvolvido no Sindicato; 
e a iniciativa do vereador de 
Goiânia, Agenor Mariano, pela 
homenagem aos propagandis-
tas vendedores do Estado de 
Goiás. O parlamentar que du-
rante sete anos trabalhou na 
indústria farmacêutica ressal-
tou ser um privilégio homena-
gear uma categoria fundamen-
tal para a saúde e o progresso 
de nossa sociedade: “Esse tipo 
de Sessão dignifica o setor pro-
dutivo e honra os trabalhadores 
que constroem as nossas rique-
zas e ajudam a mudar a cultura 
desse país”.

Componentes da mesa – à  esq.: Ruy Rocha de Macedo (Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás); José Augusto da Silva Filho (diretor CNTC); Paulo Guardalupe de Siqueira 
(pres. SindVendas); dep. estadual Luiz Carlos do Carmo (PMDB); Nara Luiza de Oliveira (dir. Marketing Indústria Química do Estado de Goiás representando o governador Alcides Rodrigues); 
vereador Anselmo Pereira (1º vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia); Orion Elias Sampaio (pres. Junta Médica do município); Edson Ribeiro Pinto e Luiz Fernando Nunes, (respec-
tivamente, pres. e diretor Fenavenpro) e Leonardo Mariano Reis (pres. Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás)

O plenário da Câmara Municipal de Goiânia ficou lotado de propagan-
distas, familiares e amigos que levaram seu abraço a nova diretoria do 
SindVendas

Em nome do SindVendas o presidente do Sindicato, Paulo Guardalupe de 
Siqueira, entre os vereadores Agenor Mariano (PMDB) e Anselmo Pereira 
(PSDB), e o dep. estadual Luiz Carlos do Carmo (PMDB), recebeu a placa 
comemorativa pelo trabalho desenvolvido frente ao segmento dos propa-
gandistas farmacêuticos do município de Goiânia

Ao empossar os novos diretores do 
SindVendas, o presidente da Fenav-
enpro, Edson Ribeiro Pinto elogiou 
a cidade de Goiânia que completou 
na ocasião 76 anos e frisou: “O 
Sindicato, além de desempenhar 
um papel muito importante na 
sociedade por ser a ligação entre 
o cidadão e os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário é também o 
defensor de direitos individuais e 
coletivos do trabalhador. Devemos 
ter orgulho do nosso sistema 
sindical que ainda é um dos mais 
modernos do mundo. Sucesso e 
sejam felizes!”, finalizou



Paraguai

O mais novo Filiado da Fe-
navenpro no Estado do 

Maranhão, o Sinprovema, re-
cebeu em sua sede, dias 4 e 5 
de novembro, o presidente e 
diretor da Federação, Edson 
Ribeiro Pinto e Luiz Fernando 
Nunes, e do delegado repre-
sentante da nossa Mater junto 
à CNTC, José de Jesus Pinto 
Damasceno, representando o 
Sinprovence.

O objetivo da visita dos sin-
dicalistas foi esclarecer aos 
vendedores viajantes e propa-

Fenavenpro prestigia Sinprovema

A.Vi.Me.P. – 50 anos

Colaboração (textos e fo-
tos) da assessora da Fenaven-
pro, Tânia Maria de Oliveira.
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A Asociación de Visitadores 
Medicos Del Paraguay co-

memorou o 50º aniversário de 
fundação da entidade no Para-
guay Lawn Tennis Club, em As-
sunção, dia 9 de outubro, onde 
se reuniram representantes 
dos países coirmãos que inte-
gram a Union Latinoamericana 
de Visitadores Medicos.

Para festejar os 50 anos de 
lutas reivindicatórias da A.Vi.
Me.P, dirigentes paraguaios 
junto a delegação da U.La.
Vi.M, compareceram a inúme-
ras audiências no Parlamento 
Paraguayo com deputados de 
diferentes partidos, a fim de 
conscientizá-los sobre o Proje-
to de Lei que beneficia os visi-
tadores médicos.

Dirigentes das organizações sindicais dos países que integram a U.LaVi.M: 
Haroldo Capararo (Argentina); Edson Ribeiro Pinto (1º vice-presidente 
U.La.Vi.M/, Brasil), Fernando Gormann (2º vice U.La.Vi.M /Paraguai); Julio 
Bittar (presidente A.Vi.Me.P); Oscar Bonisconti e Alberto Irigoyen, respec-
tivamente, secretários gremial e organizacional da Faaprome (Federación 
Argentina de Agentes de Propaganda Medica)

A melhor homenagem aos pioneiros da A.Vi.Me.P e a todos os visitadores 
médicos, no cinquentenário da sua fundação, será a sanção e promulga-
ção da Lei de profissionalidade da categoria. “Contem com o incondicio-
nal apoio da U.La.Vi.M!”, afirmou Salvador Agliano (presidente U.La.Vi.M) 
/ Argentina)

Homenagem da 
Fenavenpro à 
A.Vi.Me.P.

Representando a Fenaven-
pro, na comemoração dos 50 
anos de fundação da A.Vi.
Me.P., o presidente da Federa-
ção e vice da U.La.Vi.M, Edson 
Ribeiro Pinto, ao presentear a 
Associação com uma placa co-
memorativa recordou:

 “Temos uma grata lem-
brança do Paraguai. Estivemos 
aqui com nossos coirmãos la-
tino-americanos, em setembro 
de 1996, quando foi fundada a 
U.La.Vi.M, que hoje é uma rea-
lidade na América do Sul, com 
reflexos na Europa, através da 
Union Internationale des Asso-
ciations de Délégués Médicaux 
(UIADM)’’

gandistas maranhenses a situ-
ação atual do sindicalismo bra-
sileiro e a tramitação no Con-
gresso Nacional de alguns Pro-
jetos de interesse dos trabalha-
dores.

Em sua palestra dirigida 
às categorias que o Sinprove-
ma representa, Edson, entre 
os visitantes e o presidente do 
Sindicato, Edgelson Lemos de 
Souza, destacou a importância 
de dois Projetos de Lei do Se-
nado, ambos de autoria do se-
nador Paulo Paim:
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Independência e Noite Italiana

De 5 a 7 de setembro, nossa 
Colônia esteve repleta de 

associados e familiares. Nessa 
data, além do festejo da nossa 
Independência, costumamos 
comemorar a Noite Italiana, 
com comidas típicas.

A razão dessa comemora-
ção italiana é porque a colô-
nia é bastante grande no Bra-
sil. A imigração italiana aqui 
teve como ápice o período en-
tre 1880 e 1930. Segundo esti-
mativa da embaixada italiana 
no Brasil, vivem no País cerca 
de 25 milhões de descendentes 
de imigrantes italianos. Os íta-
lo-brasileiros estão espalhados 
principalmente pelos estados 
do Sul e do Sudeste do Brasil, 
quase metade no estado de São 
Paulo. Assim, os ítalo-brasilei-
ros são considerados a maior 

população de oriundi (descen-
dentes de italianos) fora da Itá-
lia. É importante notar, contu-
do, que o Censo Brasileiro não 
pesquisa este tipo de informa-
ção, nem a Embaixada Italia-
na no Brasil realiza pesquisas 
nesse sentido.

Bairros “italianos”
Grande parcela desses imi-

grantes foram atraídos pe-
los centros urbanos, em vez do 
campo, marcando definitiva-
mente a conformação social de 
cidades como São Paulo. Daí o 
surgimento de bairros nos quais 
a presença de estrangeiros era 
marcante, como Bom Retiro, 
Brás, Bexiga e Barra Funda.

Em virtude desse afluxo de 
imigrantes, a população da ci-
dade de São Paulo passaria de 

cerca de 31 mil habitantes em 
1872 para mais de 230 mil em 
1900. Esse excedente de traba-
lhadores fez com que o proces-
so de industrialização, ocorri-
do em princípios do século 20, 
dispusesse de mão de obra ba-
rata, já que a oferta desta era 
considerável.

Das inúmeras contribui-
ções dos italianos para o Brasil 
e à sua cultura, destacam-se:

• O enraizamento do catolicis-
mo no Brasil, trazendo ele-
mentos italianos para a reli-
gião brasileira;

• Diversos pratos que foram 
incorporados à alimenta-
ção brasileira, como o hábi-
to de comer panetone no Na-
tal e comer pizza e espague-
te frequentemente (princi-

palmente no Sudeste), além 
da popular polenta;

• O sotaque dos brasileiros 
(principalmente na cidade 
de São Paulo, nas Serras gaú-
chas, no sul catarinense e no 
interior do Espírito Santo);

• A introdução de novas técni-
cas agrícolas (Minas Gerais, 
São Paulo e no Sul).

Alguns pratos típicos que 
vieram e ficaram são: o polpet-
tone alla parmigiana, (feito de 
carne moída, que chega à mesa 
mergulhado em molho de to-
mate e coberto por queijo par-
mesão), a pasta, o risoto, as ba-
tatas calabresas, o pão italiano 
com presunto de Parma, além, 
é claro, da pizza, que era con-
siderada comida de pobre. Foi 
somente depois que a rainha 

Margherita provou e aprovou 
(então batizada de margherita 
em homenagem à rainha) que 
a pizza ficou sendo tão apre-
ciada e desejada por todos.

Obras artísticas
A imigração italiana no Bra-

sil também serviu de inspira-
ção para várias obras artísti-
cas, televisivas e cinematográ-
ficas, como as telenovelas Terra 
Nostra e Esperança, e o filme O 
Quatrilho, que concorreu ao Os-
car de melhor filme estrangeiro.

Em Praia Grande, os peque-
nos querem, mesmo, é brin-
car muito e comer. E foi o que 
ocorreu. Assim, os três dias fo-
ram repletos de felicidade.

Já os “grandinhos”, pude-
ram colocar a saúde em dia.

Até o jardim era colorido com as 
cores italianas

É muito bom jantar ao som das canções napolitanas Muita comida, muita alegria...

...e dança Os monitores ensinaram muitas brincadeiras 
para os pequenos

O que parecia difícil, com ajuda, ficou fácil
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Crianças comemoram seu dia

Como ocorre todos os anos, 
em outubro, associados e 

convidados levam seus filhos e 
netos à Praia Grande para co-
memorar o dia dos pequenos. 
Há programação com grande 
atividade, com a equipe Só-
Rindo, que desperta não ape-
nas a vontade de brincar das 
crianças, como curiosidades 
próprias de cada idade, que 
ajudam no desenvolvimento 
de cada uma.

Os “grandinhos” se diver-
tem de outra forma, com jogos 
diversos e muita conversa.

Origem
Na década de 1920, no Bra-

sil, o deputado federal Galdino 

do Valle Filho (médico flumi-
nense) teve a idéia de “criar” 
o dia das crianças. Os depu-
tados aprovaram e o dia 12 de 
outubro foi oficializado como 
Dia da Criança pelo presiden-
te Arthur Bernardes, por meio 
do decreto nº 4867, de 5 de no-
vembro de 1924.

Mas somente em 1960, 
quando a Fábrica de Brinque-
dos Estrela fez uma promoção 
conjunta com a Johnson & Jo-
hnson para lançar a Semana 
do Bebê Robusto e aumentar 
suas vendas, é que a data pas-
sou a ser comemorada. A estra-
tégia deu certo, pois desde en-
tão o Dia das Crianças é come-

morado com muitos presentes.
Logo depois, outras empre-

sas decidiram criar a Semana 
da Criança, para aumentar as 
vendas. No ano seguinte, os fa-
bricantes de brinquedos deci-
diram escolher um único dia 
para a promoção e fizeram res-
surgir o antigo decreto. A par-
tir daí, o dia 12 de outubro se 
tornou uma data importante 
para o setor de brinquedos.

Em outros países
Alguns países comemo-

ram o dia das Crianças em da-
tas diferentes do Brasil. Na Ín-
dia, por exemplo, a data é co-
memorada em 15 de novem-
bro. Em Portugal e Moçambi-

que, a comemoração ocorre no 
dia 1º de junho. Em 5 de maio, 
é a vez das crianças da China e 
do Japão comemorar.

Dia Universal da Criança
Muitos países comemoram 

o Dia das Crianças em 20 de 
novembro, já que a ONU (Or-
ganização das Nações Unidas) 
reconhece esse dia como o Dia 
Universal das Crianças, pois 
nessa data também é comemo-
rada a aprovação da Declara-
ção dos Direitos das Crianças. 
Entre outras coisas, essa De-
claração estabelece que toda 
criança deve ter proteção e 
cuidados especiais antes e de-
pois do nascimento.

É Bom Ser Criança
Toquinho

É bom ser criança,
Ter de todos atenção.
Da mamãe carinho, 
Do papai a proteção.
É tão bom se divertir 
E não ter que trabalhar. 
Só comer, crescer, dormir, brincar.

É bom ser criança, 
Isso às vezes nos convém. 
Nós temos direitos 
Que gente grande não tem.
Só brincar, brincar, brincar,
Sem pensar no boletim.
Bem que isso podia nunca mais 
ter fim.

“A criança é alegria como o raio de sol e estímulo como a esperança.” (Coelho Neto)

Uma das brincadeiras que exigiram  
atenção e equilíbrio

Sophia Manfredini fecha os olhos para 
sorver melhor o suco

Todos embaixo do balão

Guloseimas em abundância...

Quem se diverte mais? Monitores ou 
crianças?

Eles brincam, mas não largam as gulosei-
mas

...para o paladar dos pequenos

Os “meninos” se divertem na quadra  
de bocha

Lá vem mais brincadeira com  
concentração

Os diretores presentes: Renato, Man-
fredini, Edson, Auricchio, Evangelista e 
Menegassi

Brincadeira com grande concentração

Galeria de brindes da gincana dos  
pequenos

Brincar na piscina com monitor é  
muito divertido! Quem quer, brinca sozinho na piscina infantil
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É festa – começa um novo ano!

Com muita brincadeira, 
muita festa, muita comida 

e bastante lazer, com direito 
à música ao vivo e dança, as-
sociados e convidados, bem 
como as crianças, tornaram 
inesquecíveis os dias agita-
dos da Colônia de Férias. Mas 
também houve descanso, para 
quem quis ou precisou, já que 
ninguém é de ferro.

Os adultos divertiram-se 
com jogos, filmes, televisão, 
reuniões para “jogar conversa 
fora”. As crianças não pararam 
um instante e tiveram mui-
to “gás” para aguentar muitas 
brincadeiras criadas e monito-
radas pela equipe Só-Rindo. A 
entrada de 2010 trouxe mui-
ta esperança e alegria a todos 
que se divertiram no réveillon. 
Falando nisso, você sabe o que 
é réveillon?

Réveillon
O Ano-Novo é um evento 

que ocorre quando uma cultu-
ra celebra o fim de um ano e o 

começo do próximo. Todas as 
culturas que têm calendários 
anuais celebram o “Ano Novo”.

A celebração do evento é 
também chamada réveillon, 
termo oriundo do verbo réveil-
ler, que em francês significa 
“despertar”.

Diferentes culturas sem-
pre comemoraram a passagem 
do ano como um ritual festivo 
de representação do início de 
um novo ciclo de vida, novos 
acontecimentos, transforma-
ções e simbologia de renasci-
mento. As primeiras comemo-
rações tiveram início há cer-
ca de 2 mil anos antes da era 
cristã, quando os antigos babi-
lônios festejavam o recomeço 
do ciclo anual, época que coin-
cidia, não casualmente, com o 
início da primavera no hemis-
fério norte e a plantação de no-
vas safras. 

Portanto, o ritual de co-
memoração do Ano Novo teve 
uma origem intimamente liga-
da à natureza, aos ciclos celes-

tes e lunares e à agricultura - 
daí a idéia de recomeço, pre-
servada até os dias atuais. A 
comemoração do povo da Ba-
bilônia durava vários dias e 
equivaleria, hoje, ao dia 23 de 
março. Foram os romanos que, 
em 1582, determinaram a mu-
dança da data para o dia 1° de 
janeiro, período no qual as na-
ções cristãs adotaram ao ca-
lendário criado pelo Papa Gre-
gório VIII.

Com o passar do tempo, o 
calendário gregoriano tornou-
se quase universal e foi intro-
duzido em países como Fran-
ça, Itália, Espanha e Portugal. 
As inevitáveis promessas feitas 
em toda passagem de ano - tão 
comuns quanto não cumpri-
das - também fazem parte de 
uma antiga tradição babilôni-
ca: ao invés de prometerem le-
var uma dieta a sério, arrumar 
namorado ou parar de fumar, 
eles juravam devolver os equi-
pamentos de agricultura em-
prestados de amigos.

Os gregos utilizavam um 
bebê como tradição simbólica 
do Ano Novo, desfilando com 
ele em homenagem a Dioní-
sius, o deus do vinho. O ritu-
al representava o espírito da 
fertilidade pelo renascimen-
to anual desse deus. Foi só em 
1885, na França, que se criou 
a palavra hoje popularizada 
“Réveillon”. Foi lá também que 
se utilizou pela primeira vez 
da expressão “fim de século”.

Fogos e barulho
No mundo inteiro o Ano 

Novo começa entre fogos de 
artifício, buzinadas, apitos e 
gritos de alegria. A tradição 
é muito antiga e, dizem, ser-
ve para espantar os maus es-
píritos. As pessoas reúnem-se 
para celebrar a festa com mui-
tos abraços.

Roupa nova
Vestir uma peça de roupa 

que nunca tenha sido usada 
combina com o espírito de re-
novação do Ano Novo. O cos-

tume é universal e aparece em 
várias versões, como trocar os 
lençóis da cama e usar uma 
roupa de baixo nova.

Tradições de Ano 
Novo no mundo

A virada de ano é uma das 
datas mais comemoradas em 
todo o mundo. O principal mo-
tivo que explica essa come-
moração talvez seja o fato das 
pessoas tomarem para si o sen-
timento de renovação, na es-
perança de que o ano seguin-
te será melhor do que o ante-
rior. A comemoração pela pas-
sagem de ano já era feita desde 
2000 a.C, na Mesopotâmia. No 
entanto, os calendários dos po-
vos da antiguidade obviamen-
te eram diferentes do calen-
dário gregoriano, assim, cada 
povo comemorava o ano novo 
em uma data.

Considerando a tradição, as frutas 
são fartas e coloridas

Casal José Luiz e Norma, Manfredi-
ni e Edson

Na despedida do ano velho, no 
Salão teve até “trenzinho”...

O Salão de Refeições foi todo 
decorado com motivos natalinos

Pessoal do Timoneiro 2

No sorteio de prêmios, Oswaldo 
Carvalho Filho (na foto, acom-
panhado da esposa Maria Valéria) 
ganhou o 1º prêmio: uma máquina 
fotográfica digital Sony Cyber-shot 
de 10.1 megapixels, entregue pelo 
diretor Sérgio Auricchio

Keila (nutricionista) e Giovanna 
(funcionária)

Casal Auricchio e Edson

O 2º prêmio, uma bolsa multiuso, 
é entregue pelo nosso diretor Guil-
herme Rodolpho Ertner a Adriano 
Nunes Basseti (acompanhado da 
esposa Rosângela)

Salão sempre com lotação máxima

Casal José Antônio Kairalla  
Caraccio

Diretoria presente às festas

A Banda Luzes, com a cantora 
Marisa Mel, animou muito o 
público

Família de nosso diretor Jorge 
Zózimo dos Santos


