
Editorial

Dissídio

Democracia e progresso
Nos últimos anos – não há 

como negar –, têm sido lança-
dos os fundamentos da demo-
cracia em todos os campos, o 
que conduz ao verdadeiro pro-
gresso, sustentado. Já tivemos 
a lei do equilíbrio fiscal; no 
campo financeiro, o aperfeiço-
amento do sistema nacional. 
Agora, ante as tantas razões 
de preocupação do eleitorado 
com a administração pública, 
foi aprovada a lei chamada Fi-
cha Limpa. Editorial, página 2.

Negociações coletivas – 
2010/2011

Após inúmeras reuniões 
com os dirigentes sindicais pa-
tronais, a diretoria do Sindi-
cato, liderada pelo presiden-
te Edson Ribeiro Pinto, e com 
suporte em sua assessoria jurí-
dica e econômica, encerrou as 
negociações que envolvem Fe-
deração das Indústrias (Fiesp), 
Federação do Comércio do Es-
tado de São Paulo (Fecomer-
cio), Sindicato Nacional dos 
Administradores de Consórcio 
(Sinac) e dezenas de sindicatos 
que congregam indústrias, em-
presas do comércio e de servi-
ços. Página 5.
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Congresso internacional reúne  
propagandistas sul-americanos

Nuclave

Colônia de férias

Nuclave dispõe de espaços 
para clientes empresariais

Nosso Departamento ofere-
ce às empresas instalações mo-
dernas, completamente equi-
padas e climatizadas para reu-
niões, treinamentos, seminá-
rios ou palestras. Na sede, dis-
põe de um auditório para 95 
pessoas, um miniauditório 
para 36 pessoas, salas de di-
nâmica para 20 ou 16 pesso-
as, serviço de coffee-break. As 
empresas podem dispor, ain-
da, nossa Colônia de Férias, 
com ampla infraestrutura. Pá-
ginas 6 e 7.

Festa Julina é atração na 
Colônia

No feriadão de 9 de Julho 
(apenas no estado de São Pau-
lo), nossa Colônia de Férias re-
cebeu inúmeros associados e 
convidados para a comemora-
ção da tradicional festa juni-
na, desta vez, no mês seguinte. 
Não faltaram alegria, fantasia 
e comida típica da época. To-
dos – adultos e crianças – apro-
veitaram bastante os três dias 
de festa. Páginas 11 e 12.

Os XIV e XV Congressos da 
U.L.A.Vi.M. (Unión Latinoa-
mericana de Visitadores Mé-
dicos), realizados em Mon-
tevidéu, Uruguai, na Sede 
do Sindicato de La Industria 
Del Medicamentos y Afines 

(S.I.M.A.), em 24 de abril pas-
sado, reuniram propagandis-
tas de produtos farmacêuti-
cos da Argentina, Brasil, Pa-
raguai e Uruguai, que debate-
ram a situação atual e os con-
flitos do movimento sindical 

na América Latina. Na oca-
sião o presidente da Fenaven-
pro e 1º vice da U.L.A.Vi.M., 
Edson Ribeiro Pinto, disse 
que a organização sindical no 
Brasil é um pouco diferente 
do Paraguai e Uruguai, e se-

melhante à Argentina. O sin-
dicalista comparou a estru-
tura a um triângulo: “Numa 
ponta nós temos o Sindica-
to; na outra a Federação e 
no ápice a Confederação”.  
Página 8.
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Ficha Limpa: democracia e progresso

Editorial

Já tivemos a lei do equilíbrio 
fiscal que acabou com a “far-

ra” de governantes gastarem 
mais do que podia, deixando 
situação de “terra arrasada” 
para seus sucessores.

No campo financeiro te-
mos tido, ao longo dos últimos 
anos, o aperfeiçoamento do 

sistema financeiro nacional, 
incluindo os bancos, o que 
nos permitiu um correto pla-
nejamento da circulação do 
dinheiro e do crédito, além 
de “ladear” a grande crise de 
2008/2009.

Agora, ante as tantas ra-
zões de preocupação do eleito-
rado com a administração pú-
blica, foi aprovada a lei chama-
da de Ficha limpa.

Esta lei lança as bases da 
lisura dos candidatos a car-

go público, certamente com 
a mesma eficiência e alcance 
da lei do equilíbrio fiscal. Será 
um divisor de águas! 

Foi produto de uma imensa 
movimentação da população, 
a provar que quando o povo se 
une dificilmente se pode con-
ter sua atuação. É lamentável 
que os que foram eleitos não 
tivessem tomado a iniciativa 
– afinal foram eleitos para isso 
– no sentido de legislar coibin-
do os abusos de más candida-

turas.

Mas, ante o clamor público, 
não há como negar que, ainda 
não fosse a lei dos sonhos da po-
pulação, já se adiantou muito. 

É o primeiro passo. Se ne-
cessário outros virão, com ou 
sem projetos populares.

Assim é que, temos con-
fiança que a lei Ficha Limpa 
terá seus efeitos benéficos, de-
pendendo, é evidente, da rigo-
rosidade com que o Judiciário 
irá aplicá-la. Temos tido algu-
mas notícias de “relaxamento” 
na sua aplicação, por alguns 
TREs, mas, certamente, o TSE 
irá “enquadrar” todos no rigor 
da lei.

Portanto, a lei Ficha Lim-
pa (assim como ocorre com a 

lei do equilíbrio fiscal e a re-
gulamentação do sistema fi-
nanceiro), se refere à imposi-
ção de limites para as candida-
turas, exigindo dos candidatos 
bons antecedentes. Por isso, 
ao mesmo tempo se constitui 
em fundamento e mais um pi-
lar para a sustentação de nos-
sa democracia, a qual, por sua 
vez, quanto mais sólida, mais 
será a base sustentável do pro-
gresso.

Assim, ainda que merecedo-
ra de alguns reparos, temos de 
parabenizar os parlamentares 
que aprovaram seu texto. A his-
tória dirá o quanto é ela impor-
tante ao progresso do Brasil.

Edson Ribeiro Pinto

Presidente
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Laboratórios  cometem  crimes contra a organização do trabalho e sindical

Excepcionalmente, esta edição abrange três meses.

Os laboratórios Hyper-
marcas S.A. e Farmasa 

- Laboratório Americano de 
Farmacoterapia S.A., de for-
ma despropositada, ilegal e 
arbitrária, dirigiu, em meados 
de junho, a todos os dirigen-
tes sindicais propagandistas, 
propagandistas-vendedores 
e vendedores de produtos 
farmacêuticos correspondên-
cia padrão firmada pelo Far-
masa, arguindo não reconhe-
cer as entidades sindicais de 
trabalhadores, dando conta de 
que seus contratos de trabalho 
estavam suspensos, e que se-
rão propostas ações judiciais 
para “configurar” demissão 
por justa causa.

Tal atitude é de todo la-
mentável...

Mas não são só represen-
tantes legais, geralmente ge-
rentes distritais do Hyper-
marcas, de forma truculen-
ta e abusiva, estão promoven-
do, na residência dos profissio-
nais propagandistas-vendedo-
res, a retomada dos veículos, 
computadores, mostruários e 
demais instrumentos de traba-
lho, inclusive com ameaças de 
apresentar queixa-crime por 
apropriação indébita, de uma 
forma coercitiva e ilegal.

Em verdade, temos que tal 
“orquestração” pode se confi-
gurar como na prática de pos-
síveis crimes contra as organi-

zações do trabalho e sindical, 
bem como ao direito a associa-
ção sindical garantido na cons-
tituição federal.

A Hypermarcas é adqui-
rente e sucessora da Farmasa, 
sendo tal aquisição amplamen-
te divulgada nos meios de co-
municação e no site oficial das 
referidas empresas, sendo cer-
to que a primeira vem comer-
cializando todos os produtos 
da segunda que, por sua vez, 
transferiu todo o seu patrimô-
nio, corpo funcional e acervo 
técnico para a sucessora.

Por conta de tal aquisição 
deu-se induvidosa sucessão 
trabalhista, sendo certo que a 
sucessora passou a adminis-
trar todo trabalho de propa-
ganda e venda dos produtos da 
sucedida, transferindo para si 
todos os funcionários desta.

Curiosamente, a sucedi-
da (Farmasa) ficou constan-
do como se fosse empregado-
ra apenas dos empregados que 
detêm representação sindical, 

mas apenas no plano formal, 
pois, na realidade, mesmos os 
empregados da sucedida que 
são dirigentes sindicais passa-
ram a trabalhar e serem geri-
dos pela sucessora, no caso a 
Hypermarcas.

Constata-se que todos os 
empregados da Farmasa fo-
ram sucedidos, mas apenas os 
dirigentes sindicais continuam 
a receber os salários em con-
tracheques timbrados da Far-
masa, muito embora traba-
lhando normalmente para a 
Hypermarcas, o que por si só 
já é de levantar inúmeras sus-
peitas quanto às atitudes do 
empreendimento em relação 
à política e práticas antissindi-
cais, e em violação às normas 
trabalhistas, com odiosa dis-
criminação em relação aos tra-
balhadores eleitos dirigentes 
da categoria.

Dentro dessa óptica, a su-
cessora está se servindo da su-
cedida para tentar se livrar 
dos trabalhadores que dete-
nham representação e estabili-

dade sindical, tão somente em 
relação àqueles profissionais 
propagandistas, progandistas-
-vendedores e vendedores de 
produtos farmacêuticos.

Sem sombra de dúvidas, 
as normas protetoras das rela-
ções do trabalho e da organi-
zação sindical brasileiras, ga-
rantidas tanto no artigo 543 
da CLT, quanto na Constitui-
ção Federal, estão sendo, ines-
crupulosamente, vilipendia-
das.

Mas não é só, ferem fron-
talmente a sociedade como 
um todo, a dignidade da pes-
soa humana, o trabalhador, o 
cidadão brasileiro, surrupian-
do-lhe o sagrado direito ao tra-
balho, ao salário, a honra de 
um chefe de família, de um ser 
produtivo.

Os ditames contidos nos ar-
tigos 7º, 8º, 109 e 136 da CF, 
são frontalmente violados pe-
los atos referidos.

Assim sendo, devem os sin-
dicatos ajuizar ações individu-

ais por dirigente ofendido, não 
somente visando, liminarmen-
te, a reintegração no empre-
go, mas, principalmente, com 
a plena garantia ao trabalho, 
na manutenção das condições 
produtivas e na correlata con-
traprestação salarial.

Igualmente deverão ofere-
cer denúncia junto ao Ministé-
rio Público do Trabalho para a 
averiguação dos possíveis cri-
mes praticados contra os direi-
tos individuais e coletivos ver-
gonhosamente violados, bus-
cando a justa punição dos seus 
mentores e executores, na de-
fesa do verdadeiro Estado de 
Direito.

Dr. Hildebrando Bar-
bosa de Carvalho

Assessor Jurídi-
co da Fenavenpro

OAB/RJ nº 33.750

(Colaborou Dr. Carlos Al-
berto de Souza Rocha, ad-

vogado do Seproves)

Embora a passos lentos, o Brasil caminha 
firmemente na senda da democracia e do 
progresso. Nos últimos anos – não há como 
negar –, têm sido lançados os fundamentos da 
democracia em todos os campos, o que conduz 
ao verdadeiro progresso, sustentado.
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Opinião

Aposentadoria deve ter idade mínima,  
dizem especialistas

Brasil e Japão fecham  
acordo na área da  
previdência social

Governo desiste de cobrar desconto  
retroativo ao INSS

Direito à falta de trabalho para 
acompanhar filho doente é 
aprovado na Câmara

Pelos números do IBGE, 
entre 2010 e 2050, a 
população com mais de 
60 anos vai saltar de 19,3 
milhões para 64 milhões

O número de brasileiros com 
idade acima de 60 anos no 

País vai mais que triplicar em 
quatro décadas e exigir dos fu-
turos governantes mudanças 
na concessão das aposentado-
rias para garantir longo prazo 
a sustentabilidade do Regime 
Geral de Previdência Social 
(RGPS) - que agrega os traba-
lhadores da iniciativa privada.

Para aliviar o peso do en-
velhecimento nas contas pú-
blicas, especialistas propõem 
a definição de uma idade mí-
nima de, pelo menos, 65 anos 
para a aposentadoria, como já 
acontece nas economias de-
senvolvidas. O Brasil é um dos 
poucos países que não estabe-
leceram essa regra.

Como os brasileiros estão 

vivendo cada vez mais, a idade 
média atual (48 anos para mu-
lher e 53 anos para homem) 
é considerada baixa e onero-
sa aos cofres públicos. E a situ-
ação só tende a piorar. O país 
não está aproveitando o perí-
odo de bonança – em que há 
mais jovens no mercado de tra-
balho – para se preparar para o 
envelhecimento da população.

O estabelecimento de uma 
idade mínima faria com que os 
trabalhadores ficassem mais 
tempo no mercado. “O que 
constatamos é que as pesso-
as estão vivendo mais. Temos 
que pensar em políticas para o 
idoso”, disse o ministro da Pre-
vidência Social, Carlos Eduar-
do Gabas, que não quis se com-
prometer com a definição de 
uma idade mínima no curto 
prazo.

Em vários países desenvol-
vidos, assim como em algumas 
economias da América Latina 
– Chile e Argentina, por exem-
plo, a concessão de aposenta-

dorias precoces foi reduzida 
com a adoção da idade míni-
ma, normalmente superior a 
60 anos. Na Alemanha, a ida-
de mínima é de 67 anos. Os 
EUA também estão no mesmo 
caminho. A França já propôs 
o aumento da idade mínima, 
de 60 para 62 anos – o assunto 
está em debate no Parlamento.

Para o economista do Ipea, 
Marcelo Abi-Ramia Caetano, 
o Brasil segue na contramão 
das economias desenvolvidas. 
“Existe um desacordo entre 
o que é feito no Brasil com o 
que acontece em outros países. 
A ausência da idade mínima 
torna a previdência brasilei-
ra mais generosa, mais lenien-
te e com um custo mais eleva-
do”, frisou.

Se os governos ficarem 
adiando a reforma da previ-
dência, vai chegar um momen-
to que a situação ficará insus-
tentável, exigindo um pacote 
bem pesado para contornar a 
situação

A partir de janeiro 
de 2011, decasséguis 
poderão incluir o 
tempo de serviço no 
exterior no cálculo 
da aposentadoria

O Brasil e o Japão fecharam 
um acordo na área da Pre-

vidência Social que vai permi-
tir que imigrantes usem o tem-
po de serviço no exterior para 
o cálculo da aposentadoria nos 
dois países.

O acordo deve contemplar 
os cerca de 250 mil trabalha-
dores brasileiros que vivem 
no Japão e os 90 mil japoneses 
que trabalham no Brasil. O pa-
gamento será proporcional ao 
tempo de serviço prestado e às 
contribuições pagas em cada 
país.

O acordo fechado entre os 
dois governos levou quase seis 
anos para ser finalizado.

“Os japoneses são muito 
detalhistas, por isso o acor-
do demorou a sair”, comen-
tou a chefe do Setor de Comu-
nidades da Embaixada do Bra-
sil em Tóquio, Patrícia Cortes. 
Depois de assinado pelo minis-
tro da Previdência, o texto pre-
cisa ser ratificado pelo Legisla-
tivo dos dois países.

O acordo, que só deve en-
trar em vigor em janeiro/2011, 
também vale para pedidos de 
pensão por morte.

“Essa era uma antiga rei-
vindicação da comunidade 
brasileira que vive no país”, 
lembra Mariangela Simões, di-
retora-geral do Departamen-
to Consular e de Brasileiros no 
Exterior, do Ministério das Re-
lações Exteriores.

No Japão, em função da le-
gislação local, é possível pedir 
reembolso de uma pequena 
parte das contribuições pesso-
ais feitas ao sistema previden-
ciário local ao deixar definiti-
vamente o país.

Com o acordo entre os dois 
países, porém, a aposentado-
ria só será possível se os traba-
lhadores não resgatarem o va-
lor ao deixar o Japão. Ao pe-
dir o reembolso, o contribuin-
te perde automaticamente os 
direitos previdenciários a par-
tir do saque.

Com a assinatura do acor-
do, a expectativa é de que a 
grande maioria dos cerca de 
250 mil brasileiros que vivem 
atualmente no Japão se inscre-
vam no sistema de Previdência 
local.

Após reclamações do se-
tor empresarial, o gover-

no voltou atrás e não irá mais 
cobrar, retroativamente, a 
diferença da contribuição pre-
videnciária devida pelos traba-
lhadores por conta do aumen-
to retroativo a janeiro.

A confusão sobre o novo 
teto do salário de contribui-
ção do INSS aconteceu por-
que o Congresso aprovou, em 
maio, o reajuste de 7,72% aos 
aposentados e pensionistas 

que ganham mais de um salá-
rio mínimo.

Com isso, a Previdência So-
cial repassou a diferença para o 
teto da tabela de contribuições.

No dia 29 de junho, a por-
taria interministerial nº 330 
estendeu até janeiro deste ano 
a retroatividade dessa corre-
ção, para financiar os gastos 
com o reajuste. 

Na prática, isso significa-
va que o trabalhador poderia 
ficar devendo à Previdência 
mesmo após sua contribuição 

já ter sido recolhida pela em-
presa durante o ano todo. 

Na última semana de agos-
to, em nova portaria intermi-
nisterial, a de nº 408, o gover-
no desistiu da extensão até ja-
neiro e definiu que a retroati-
vidade ficará restrita a 16 de 
junho. 

Se a retroatividade fosse 
mantida, um trabalhador que 
contribui pelo teto (salário de 
3.600,00), por exemplo, esta-
ria devendo R$ 33,60 pelos 6 
meses, de janeiro a junho.

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara apro-

vou dia 19 de maio uma lei que 
dá aos pais o direito de faltar 
ao trabalho para acompanhar 
o filho de até 12 anos que este-
ja doente. As faltas seriam por 
até 30 dias, sem desconto do 
salário. 

No entanto, para obter a 
dispensa, o trabalhador deve-
rá apresentar o laudo médico 
que ateste a necessidade de as-
sistência ao filho em horário 
incompatível com o do serviço.

O projeto será analisado 
pelo Senado, caso não haja re-

curso para votação pelo plená-
rio da Câmara. O prazo para 
que isso aconteça é de cinco 
sessões.

De acordo com a CLT, as 
faltas sem desconto no con-
tracheque ocorrem em caso 
de casamento (3 dias), alista-
mento eleitoral (2 dias) ou por 
morte de cônjuge ou filho (2 
dias).

Marilena dos Santos 
Seabra atende em nossa sede 

as terças e quartas-feiras. É 
necessário marcar horário 

– telefone 3116-3750.

Você e a Previdência Marilena dos Santos Seabra



4

Opinião

A lógica das eleições presidenciais Antônio Augusto de Queiroz

Os resultados das eleições 
presidenciais são lógicos 

e, em geral, estão relacionados 
com o desempenho da econo-
mia, mesmo que o Estado não 
seja intervencionista. Isto vale 
para qualquer país democrá-
tico, inclusive Brasil e Estados 
Unidos. 

A tabela abaixo - que infor-
ma os anos das cinco últimas 
eleições, o nome do presidente 
da República e sua popularida-
de na época, os eixos de cam-
panha dos candidatos, o am-
biente político no momento do 
pleito e os candidatos com me-
lhor desempenho nas urnas - 
permite extrair três conclu-
sões importantes a respeito da 
sucessão presidencial, que de-
monstram a lógica dos resulta-
dos eleitorais.

Em todas elas, as conclu-
sões estão relacionadas, ain-
da que indiretamente, já que 
estão expressas por outros in-
dicadores, ao desempenho da 
economia. Vejamos no quadro 
abaixo.

A primeira conclusão é que 
há uma relação estreita en-
tre o índice de popularidade 
ou de aprovação do presiden-
te da República e os votos re-
cebidos por seus candidatos à 
sucessão, que, eventualmente, 
poderá ser o próprio presiden-
te disputando a reeleição.

No pleito de 1989, o en-
tão presidente José Sarney não 
teve candidato à sua sucessão, 
mas nenhum dos candidatos 
dos partidos que lhe davam sus-

tentação teve bom desempenho 
nas urnas. Os três mais votados 
foram Collor (PRN), Lula (PT) 
e Brizola (PDT), tendo os dois 
primeiros disputado o 2º turno, 
com a vitória do primeiro.

Nas quatro eleições seguin-
tes, segundo dados de Alexan-
dre Marinis, da Mosaico Con-
sultoria, os índices de aprova-
ção dos presidentes e o desem-
penho de seus candidatos fo-
ram muito próximos, confor-
me segue. 

Em 1994, Itamar tinha 55% 
de aprovação e FHC, que era 
seu candidato e ex-ministro da 
Fazenda, teve 54% dos votos.

Em 1998, FHC era apro-
vado por 58% da população e 
teve 53% dos votos válidos em 
sua campanha de reeleição.

Em 2002 FHC tinha 35% 
de apoio e seu candidato, o ex-
-ministro do Planejamento e 
da Saúde José Serra, alcançou 
39% dos votos válidos no se-
gundo turno. Perdeu a eleição 
para Lula.

Em 2006, Lula tinha 63% 
de aprovação e foi reeleito com 
61% dos votos válidos em se-
gundo turno.

Em 2010, Lula tem aprova-
ção superior a 85%. Se transfe-
rir 60% desse percentual para 
sua candidata, a ex-ministra-
-Chefe da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, ela estará eleita em 
1º turno.

A segunda conclusão é que 
cada campanha possui seu 
eixo central, que é importan-

te tanto para ganhar a eleição 
quanto para governar.  

O candidato que não esti-
ver sintonizado com as políti-
cas públicas sintetizadas pelo 
eixo da campanha não terá 
chance no pleito e, se for elei-

to e não implementá-las, terá 
problemas de governabilida-
de, como foi o caso do Collor.

Os eleitos, nos cinco últi-
mos pleitos presidenciais, só 
o foram porque conseguiram 
transmitir para a população o 
compromisso com as aspira-
ções simbolizadas pelo eixo da 
campanha.

Collor, por exemplo, desen-
volveu uma campanha con-
tra os marajás, que represen-
tavam o desperdício, a corrup-

ção e a incompetência, além 
de ter prometido melhorias so-
ciais. No Governo não cum-
priu nenhum dos dois eixos e 
foi afastado.

Já FHC foi coerente, na 
campanha, com os eixos de 
suas campanhas, focando na 
estabilidade econômica na pri-
meira e, na segunda, no medo 
de que sem ele a estabilidade 
corresse risco.

Mas, no Governo, foi coe-
rente apenas no primeiro man-
dato, tendo mexido no câmbio, 
um dos pilares da política eco-
nômica, logo após a segun-
da posse, fato que afetou seu 
apoio popular e levou à derro-
ta de seu candidato à sucessão.

Lula foi eleito e reeleito 
com discurso focado nos eixos 
das duas eleições: geração de 
emprego e combate à pobre-
za, na primeira, e prosperida-
de econômica e ascensão ou 
mobilidade social, na segunda.

No Governo manteve-se 
coerente com os eixos, fato que 
lhe assegurou a reeleição em 
2006 e apoio popular superior 
a 80% no final deste segundo 
mandato.

A terceira conclusão se re-
fere ao ambiente político, ou 
seja, ao sentimento de popu-
lação em relação à continuida-
de ou mudança das políticas e 
práticas governamentais.

Sempre que as circunstân-
cias exigiam mudança, o presi-
dente da República não elegia 
seu sucessor, do mesmo modo 

que nos momentos em que a con-
juntura era favorável à continui-
dade, os presidentes eram reelei-
tos ou elegiam seus sucessores.

Para os candidatos do PSDB, 
no período pós-FHC, as cir-
cunstâncias sempre foram des-
favoráveis. No caso de José Ser-
ra, quando ele foi o candida-
to da continuidade, em 2002, o 
ambiente era de mudança. Ago-
ra que é o candidato da mudan-
ça, o ambiente é de continuida-
de. Alckmin, em 2006, também 
foi o candidato da mudança 
num ambiente de continuidade.

Por último, o cenário sina-
liza para continuidade da alta 
popularidade do presidente, 
que se envolverá cada vez mais 
na campanha, especialmen-
te durante o horário eleitoral 
gratuito. E Dilma vem numa 
curva ascendente, e terá mais 
recursos para a campanha e 
mais espaço na televisão.

Com tantas evidências a fa-
vor da candidata oficial, sal-
vo o surgimento de fato mui-
to grave, Dilma Rousseff tende 
a ganhar a eleição, e, possivel-
mente, no primeiro turno.

Antônio Augusto de Queiroz é 
jornalista, analista político, dire-
tor de Documentação do Diap e au-
tor dos livros “Por dentro do proces-
so decisório - como se fazem as leis” 
e “Por dentro do governo - como 
funciona a máquina pública”.

(Transcrito do Jornal do 

Diap de 12/ago/2010)

O Arauto – junho – agosto – 2010

Ano da eleição/
Presidente da 
República/
popularidade 

Eixos de campanha
Circunstância/
ambiente 

Principais candidatos

1989 – José Sarney – 
baixa aprovação

Renovação ética e 
inclusão social De mudança Collor e Lula – Collor 

foi eleito no 2º turno
1994 – Itamar Franco 
– 55% de aprovação 
popular

Estabilidade 
econômica - Plano 
Real

De continuidade – 
FHC foi ministro da 
fazenda de Itamar

FHC e Lula – FHC foi 
eleito em 1º turno

1998 – FHC – 58% de 
aprovação

Estabilidade 
econômica – medo do 
fim do Plano Real

De continuidade FHC e Lula – FHC foi 
reeleito no 1º turno

2002 – FHC – 35% de 
aprovação

Geração de emprego e 
combate à pobreza De mudança Lula e Serra – Lula foi 

eleito em 2º turno

2006 – Lula – 63% de 
aprovação

Prosperidade 
econômica e ascensão 
social

De continuidade, com 
mudança de método 
gerencial

Lula e Alckmin – Lula 
foi reeleito em 2º 
turno

2010 – Lula – 85% de 
aprovação

Consolidação das 
conquistas sociais De continuidade Dilma e Serra?
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Após inúmeras reuniões 
com os dirigentes sindicais 

patronais, a diretoria do Sindi-
cato, liderada pelo presiden-
te Edson Ribeiro Pinto, e com 
suporte em sua assessoria jurí-
dica e econômica, encerrou as 
negociações que envolvem Fe-
deração das Indústrias (Fiesp), 
Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo (Fecomer-
cio), Sindicato Nacional dos 
Administradores de Consórcio 
(Sinac) e dezenas de sindica-
tos que congregam indústrias, 
empresas do comércio e de ser-
viços.

Este ano as negociações fo-
ram muito mais complexas, 
exigindo convenções em sepa-

rado com Fiesp e Fecomércio 
e diversos sindicatos, como o 
próprio Sinac.

Foi necessário instaurar 
Dissídio para os não conve-
nentes e mesmo nos autos, al-
guns acordos foram celebra-
dos. Para os não acordantes o 

Dissídio Coletivo continua. 
Dessas negociações foram 

conseguidas algumas conquis-
tas, como o aumento salarial 
(4,76% = cláusula 3a), do piso 
da categoria:

Comércio = cláusula 5a 
= R$ 710,00 admissão, e R$ 
898,00 efetivo. 

Indústria = cláusula 5a 
= R$ 710,23 admissão, e R$ 
899,80 efetivo e do percentual 
de indenização da creche (que 
passa para 25% do valor nor-
mativo para a indústria e co-
mércio – permanece 20%); do 
percentual do seguro do veí-
culo (que passa a 97% do prê-
mio para a indústria e para o 
comércio permanece 95%), 

além de manutenção de to-
das as conquistas anteriores 
(km rodado, auxílio funeral, 
entre outras), tudo conforme 
resumo unificado de ambas 
as normas coletivas em nos-
so site, para todo o estado de 
São Paulo.

Para os vendedores de con-
sórcio (Sinac) o piso, na ad-
missão é dividido em 2 partes:

Treinamento etc. = R$ 
626,00 (até 90 dias); R$ 
646,00 de 91º a 150º dias; e o 
efetivo a partir do 151º dia no 
importe de R$ 907,00, sendo o 
reajuste sobre o fixo e outras 
verbas remuneratórias fixas, 
de 5,5%.

Vigência: até 30/6/2011.

Convenção e Acordo - Encerramento da parte amigável

Fecomércio (e sindicatos 
do comércio) – Processo 
nº 46219.024582/2009-
10. Aditivo nº (em 
processamento).

Fiesp (e sindicatos da 
indústria) – Convenção 
Coletiva - Processo nº 
47546.000170/2010-34 e 
Acordo Judicial – Processo 
nº 20116.2010.000.02.00-4. 

Sinac – Sindicato Nacional 
dos Administradores de 
Consórcio – Processo nº 
46219.023511/2009-91
Aditivo nº 
47546.000240/201091

CAtEGOrIAS ABrANGIDAS 
Promotores, 
demonstradores, 
degustadores e repositores 
de mercadorias para 
as vendas; contatos, 
assessores, assistentes 
e auxiliares de vendas 
(ligados a vendas externas); 

vendedores externos 
(na praça ou viajantes); 
inclusive os vendedores de 
serviços, de consorcio, de 
carnês, de plano de saúde; 
vendedores-motoristas; 
vendedores técnicos, 
agropecuários, sanitários, 

cosméticos, laticínios, de 
fretes, produtos químicos 
entre outros; inspetores e 
supervisores de vendas; 
chefe e gerente de vendas - 
todas essas funções, quando 
ligadas às vendas externas, 
na procura dos clientes (e não 

na sua recepção na empresa), 
ainda que por telefone, como 
os chamados telemarketing, 
e demais assemelhados ou 
equivalentes, ainda que com 
outras denominações.

Um texto corretamente escrito transmite com mais exatidão aqui-
lo que você quer dizer. Evita mal-entendidos, evita perda de tempo e, mui-

tas vezes, evita sérios prejuízos. Cuide bem do que escreve

De vez que já estamos todos reunidos, vamos começar.

Existe algum erro na frase acima? No último número dissemos que devemos evitar as 
redundâncias – isto é, usar palavras desnecessárias para dizer o que já foi dito. Lembra do 
“sair para fora”, “ganhar grátis”? 

Então, estamos todos reunidos não acrescenta nada à informação estamos reuni-
dos.  Note que estamos já se refere aos que estão reunidos ali, e que somos nós.  Veja que, 
se a frase fosse de vez que os condôminos estão todos reunidos etc., o todos é importante, 
porque significa que não está faltando nenhum condômino.

Mas, essa frase incorpora outro probleminha, e agora é um erro: não se diz de vez que. 
Dizemos uma vez que, agora que, já que, porque ou outra expressão equivalente.

Arredondando: Diga ou escreva melhor, assim: Uma vez que já estamos reunidos, 
vamos começar.

Ao invés de escrever, é melhor dar um exemplo.

É verdade, os exemplos ajudam a entender e a gravar o que foi dito ou escrito. Pois foi 
o que fiz neste título, onde escrevi erradamente ao invés de em lugar de escrever em vez 
de.

Isto, porque “ao invés” incorpora a noção de oposição. Ao invés de entrar, saiu. Ao in-
vés de chorar, riu. Ao invés de comprar um carro, comprou uma bicicleta. 

Em vez de significa simplesmente em lugar de, e é a locução correta para o título des-
te tópico:Em vez de escrever, é melhor dar um exemplo.

O soldado obedeceu o sargento rápido sem dar um pio.

Este erro é fácil, não é? O verbo obedecer exige sempre a preposição a. Obedeceu ao 
sargento, obedeceu às ordens, obedeceu aos seus instintos. 

Mas, nem tudo é erro em redação. Você pode escrever certo e, ainda assim, comunicar 
mal. Nessa frase, o que era rápido? O sargento era um sargento rápido? Ou foi o soldado 
que atendeu rapidamente à instrução do sargento?

Quando houver risco de mau entendimento, reformule a frase. Quer diga O soldado 
obedeceu rapidamente ao sargento, sem dar um pio, ou O soldado obedeceu ao sar-
gento, rápido, sem dar um pio, você estará se comunicando melhor.

Desmistificar ou desmitificar?

Parecem duas formas de dizer a mesma coisa, uma menos, outra mais elegante. Mas 
são coisas diferentes, e nem sempre empregadas com correção.

Desmistificar significa revelar uma verdade encoberta, desmascarar. Alguém que 
se faz passar pelo que não é, mais cedo ou mais tarde acaba sendo desmistificado.

Já desmitificar significa tirar a condição de fábula, lenda, ficção, ou banalizar algu-
ma coisa. Como na frase O século XX desmitificou o sexo ou na frase Maus juízes des-
mitificam a Justiça.

Quero pedir a Sua Majestade que me dispense desse cargo.

Bem, é verdade que não temos hoje muitas majestades a quem podemos nos dirigir, 
mas esse erro é muito comum nas novelas de época da TV. Veja bem, quando é anunciada 
a entrada do rei no recinto, o mestre do cerimonial anuncia “Sua Majestade, o Rei Fula-
no”. Aí está certo, porque a majestade é do rei, a terceira pessoa que chega com sua majes-
tade (sua condição real).

Agora, quando alguém vai se dirigir ao rei, deve se referir à majestade dele dizendo 
Vossa Majestade. Ou Vossa Alteza.

Os juízes togados também serão anunciados como Sua Excelência, um cardeal como 
Sua Eminência. Entretanto, se tivermos oportunidade de estar frente a frente com cada 
um deles, devemos igualmente usar vossa: Vossa Excelência me permita um aparte, 
Vossa Eminência pode usar este microfone.

O acusado relatou que foi agredido

O desembargador relatou o processo, pode. O acusado relatou que foi agredido, 
não pode. 

O acusado poderá relatar a agressão e poderá contar, revelar, ou simplesmente dizer 
que foi agredido. Mas, usar relatar no sentido de contar... não pode.

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



Boletim no 92
6 O Arauto – junho – agosto – 2010

A Essência do tempo
A Essência do Tempo é um 

livro sobre a administração do 
tempo. É para ser lido como 
um livro de gestão, pois escla-
rece como podemos ser mais 
produtivos em nossas ativida-
des profissionais e pessoais.

Através de uma curiosa e 
envolvente narrativa, o leitor 
descobrirá o que acontece com 
um executivo de negócios que 
resolve seguir seu sonho de co-
nhecer Paris, e se vê envolvi-
do em uma trama de mistério 
e suspense, envolvendo uma 
linda e misteriosa mulher, um 
motorista de táxi, uma floris-
ta e um carro com instinto as-
sassino. 

Como administrar melhor 
várias atividades? O que fazer 
para ser mais eficaz? O quan-
to focar em cada dimensão do 
tempo? Como obter maior con-
trole e produtividade? O tem-
po é dinheiro? Como reduzir 
o estresse?  Como estabelecer 
prioridades? O que fazer, para 
aumentar a eficácia das reu-
niões? Quais os procedimen-
tos para se ganhar tempo nos 
negócios? A Essência do Tem-
po de autoria de Floriano Fer-
reira Jr. - consultor e professor 
de gestão - responde a essas e 

a muitas outras perguntas do 
gênero.

Escrito em linguagem sim-
ples e direta, A Essência do 
Tempo prende a atenção por 
intermédio de uma interessan-
te narrativa, dá lições incrí-
veis para quem pretende oti-
mizar seu tempo e ainda diver-
te o leitor, que não sente o tem-
po passar durante a agradável  
leitura. 

Um livro imprescindível 
para todas as pessoas que ne-
cessitam administrar melhor o 
tempo.

O executivo e o estresse
Um alto executivo, estressado, foi ao  psiquiatra.
O psiquiatra, experiente, logo diagnosticou:
— O senhor precisa se afastar por duas semanas da sua atividade profissional. O conve-

niente é que vá para o interior, se isole do dia a dia e busque algumas atividades que o rela-
xem.

O executivo procurou seguir as  orientações. Munido de vários livros, CDs e laptop, mas 
sem o celular, partiu para a fazenda de um amigo.

Passados os dois primeiros dias, ele já  havia lido dois livros e ouvido quase todos os CDs. 
Continuava inquieto. Pensou então que alguma atividade física seria um bom antídoto para 
a ansiedade que ainda o dominava. Chamou o administrador da fazenda e pediu para fazer 
algo. O administrador ficou pensativo e viu uma montanha de esterco que havia acabado de 
chegar.

Disse ao executivo:
— O senhor pode ir espalhando aquele esterco em toda aquela área que será preparada 

para o cultivo.
O administrador pensou consigo: ‘Ele deverá gastar uma semana com essa tarefa’.
Ledo engano. No dia seguinte o executivo já tinha distribuído o esterco por toda a área.
O administrador então lhe deu a seguinte tarefa: abater 500 galinhas cortando suas cabe-

ças com uma faca.  Essa foi fácil; em menos de 3 horas já estavam todas  prontas para serem 
depenadas; pediu logo uma nova tarefa.

O administrador:
— Estamos iniciando a colheita de laranjas. O senhor vá ao laranjal levando três cestos 

para distribuir as laranjas por tamanho. Pequenas, médias e grandes.
No fim daquele primeiro dia o executivo não retornou. Preocupado, o administrador se di-

rigiu ao laranjal.
Viu o executivo com uma laranja na mão, os cestos totalmente vazios, falando sozinho:
— Esta é grande. Não, é média. Ou será pequena? 
— Esta é pequena. Não, é grande. Ou será média?
— Esta é média. Não, é pequena. Ou será grande?
Moral da  história:
Espalhar cocô e cortar cabeças é fácil. Difícil é tomar decisões...
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Nuclave dispõe de espaços para clientes empresariais

O Nuclave oferece às empre-
sas instalações modernas e 

completamente equipadas e cli-
matizadas para reuniões, treina-
mentos, seminários ou palestras.

Na sede, dispõe de um audi-
tório para 95 pessoas, um mi-
niauditório para 36 pessoas, sa-
las de dinâmica para 20 ou 16 
pessoas, serviço de coffee-break.

A utilização é feita por pe-
ríodo (das 8h às 17h30 ou das 
18h às 22 horas).

Seminários, reuniões de 
planejamento, revisões, treina-
mento etc. poderão ser desen-
volvidos com a necessária pri-
vacidade em nossa Colônia de 
Férias. Localizada na Vila Mi-
rim, em aprazível região da 
Praia Grande, numa área de 12 
mil metros quadrados. Se a em-
presa precisar da utilização de 
mais de um - ou de vários dias 
-, a Colônia dispõe de ampla e 
completa estrutura, e, além do 

mais, ela fica a aproximada-
mente 800 metros da praia.

A Colônia oferece:
•  Confortáveis acomodações 

para 4 e 8 hóspedes, num 
total de 120 apartamentos 
(que incluem suítes para 
ocasiões especiais como ca-
samentos e bodas);

•  Infraestrutura de hospeda-
gem de primeira linha, com 
moderno restaurante, salão 
de festas e salão social;

•  Alimentação controlada por 
nutricionista com especia-
lização no preparo de refei-
ções segundo a idade;

•  Quadras cobertas para jogos 
de salão (ginásio poliespor-
tivo) e pista de bocha com 
dimensões profissionais;

•  Piscina estrategicamente 
con cebida para permitir 
ocupação em tempo inte-
gral, o que possibilita inten-
sa programação esportiva;

•  Estacionamento próprio, ter-
raço em mezanino, parque 
aquático;

•  Dotada de poço artesiano 
e gerador próprio, a Colô-
nia tem plena autonomia de 
água e luz.
O SindVend coloca à dispo-

sição das empresas uma série 
de serviços que, de uma forma 
ou outra, poderão contribuir 
para o aprimoramento profis-
sional de suas equipes.

NUCLAVE 
Para toda e qualquer 
informação sobre nosso 
Departamento, telefone para 
(11) 3116-3750 – ramais 147, 
148 e 149.
Visite nossa homepage: 

www.sindvend.com.br
Atendimento em nossa sede: 
Rua Santo Amaro, 255 – 3º 
andar – Bela Vista (Metrô 
Anhangabaú) – CEP 01315-
903 – São Paulo – SP.

Sede

Sede

Sede

Dependências da Colônia de Férias, 
vendo-se a parte interna com jardins, 
recepção e quadra de esportes
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Internacional

Congresso reúne propagandistas sul-americanos

Os XIV e XV Congressos da 
U.L.A.Vi.M. (Unión La-

tinoamericana de Visitado-
res Médicos), realizados em 
Montevidéu, Uruguai, na Sede 
do Sindicato de La Industria 
Del Medicamentos y Afines 
(S.I.M.A), em 24 de abril pas-
sado, reuniram propagandis-
tas de produtos farmacêuticos 
da Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai que debateram a si-
tuação atual e os conflitos do 
movimento sindical na Améri-
ca Latina.

Brasil defende sistema 
confederativo

Na ocasião o presidente 
da Fenavenpro e 1º vice da 
U.L.A.Vi.M., Edson Ribeiro 

Pinto, disse que a organização 
sindical no Brasil é um pouco 
diferente do Paraguai e Uru-
guai, e semelhante à Argenti-
na. O sindicalista comparou 
a estrutura a um triângulo: 
“Numa ponta nós temos o Sin-
dicato; na outra a Federação e 
no ápice a Confederação”. 

Ao fazer um histórico do 
sistema sindical brasileiro que 
teve início na década de 40, 
com Getúlio Vargas, Edson ci-
tou que o presidente da Repú-
blica convocou um grupo de 
juristas notáveis para a elabo-
ração da Consolidação das Leis 
do Trabalho documento fun-
damental para a relação capi-
tal X trabalho: “Embora a CLT 
tenha sido elaborada naquela 
época vem resistindo  ao lon-
go dos anos por se tratar de 
um trabalho jurídico de altís-
sima qualidade, perfeitamente 
em consonância com o mundo 
moderno”. 

Paralelamente, o sindica-
lista ressaltou que na medida 
em que a robótica entrou no 
chão das fábricas, e a informá-
tica nos escritórios dos gran-
des grupos, muitas vagas fo-
ram extintas e trabalhadores 
começaram a perder suas fun-
ções: “Sem dúvida, que o mun-
do do trabalho evoluiu, mas 
acredito mesmo o que une o 
trabalhador são as suas rea-
lizações e os seus Sindicatos, 
que mesmo encontrando difi-
culdades em sua atuação, ja-
mais abriram mão do seu po-

der de negociação em prol dos 
trabalhadores” assinalou.

Sindicatos patronais
Por outro lado, frisou Ed-

son, existe no Brasil a estru-
tura dos empresários que tam-
bém têm o seu Sindicato, a sua 
Federação e a sua Confedera-
ção: “Eles recolhem compul-
soriamente as suas finanças, 
e a maioria deles quando ne-
gociam com os trabalhadores, 
principalmente os de planta de 
fábrica, incluem taxa de nego-
ciação e são beneficiados” pon-
derou.

“Mas esse dinheiro não sai 
do bolso do trabalhador, sai do 
caixa das fábricas que eles re-
presentam” lembrou Edson as-
sim como o Sindicato de empre-
gados: “Quando negociamos 
existe a taxa assistencial que 
consta na própria CLT, e a con-
tribuição sindical, ou seja, o 
desconto de um dia de traba-
lho  do empregado que é divi-
dido em 60% para a entidade 
de classe; 5% para a Confede-
ração; 15% para a Federação; 
e 20% para o Governo”. 

Reconhecimento das 
Centrais sindicais

Segundo Edson, o reconhe-
cimento das Centrais Sindi-
cais foi feito à revelia do Ar-
tigo 8º da Constituição Bra-
sileira de 1988, mas um acor-
do com o Governo aprovou o 
Projeto de legalização das en-

tidades: “Dos 20% que o Go-
verno tem direito ele repassa 
10% para as Centrais que têm 
que preencher certos requisi-
tos de representatividade, isto 
é, abrangência de no mínimo 
cinco Estados brasileiros, com 
determinado número de Sindi-
catos e Federações”. 

Adesão à Central Sindical, 
salientou Edson, é de livre e 
espontânea vontade do Sindi-
cato, da Federação ou da Con-
federação, porém quando não 
existem filiados, os 10% vão 
para o Governo: “Diante dis-
so a Central Incentiva a divi-
são de sindicatos para conse-
guir a filiação daqueles que es-
tão sem nenhuma representa-
tividade”. 

Na área da propaganda mé-
dica, Edson exemplificou que 
há Sindicato filiado à Central 
formado apenas com os direto-
res e quando muito seis mem-
bros: “O que prejudica, é cla-
ro, nossos Sindicatos com mais 
de 50 anos de existência. Isso 
é uma das formas do enfraque-
cimento do sistema sindical 
brasileiro!” esbravejou. 

Por tudo isso, finalizou Ed-
son, “é um idealismo exercer 
o cargo de dirigente sindical, 
mas é necessário adequar esse 
idealismo à realidade na qual 
vivemos”.

Reflexões sobre o 
sindicalismo  
latino-americano

Após cumprimentar os di-
rigentes sindicais da A.A.P.M, 
A.Vi.Me.P, F.A.A.Pro.Me.); 
Fenavenpro  e S.I.M.A – repre - 
sentantes dos propagandis-
tas-vendedores de produtos 
farmacêuticos argentinos, 
brasileiros, paraguaios e uru-
guaios – o professor Oscar Er-
mida Uriarte, além de abor-
dar o sindicalismo nos últimos 
trinta anos no Uruguai, fez 
uma pequena reflexão sobre 
os principais desafios do mo-
vimento sindical latino-ame-
ricano.

Crise sindical entre os 
anos setenta e noventa

“O sindicalismo nessa épo-
ca era considerado como algo 
absolutamente inútil e que de-
veria ser evitado” segundo Er-

mida Uriarte. A chamada cul-
tura pós-moderna, e que ainda 
subsiste mais que o neolibera-
lismo econômico, foi denomi-
nada cultura individualista. 

A queda do muro de Ber-
lim foi um dos fatores, na opi-
nião do professor Uriarte, que 
contribuiu para a crise sindical 
mundial, permitindo que o ca-
pitalismo se mostrasse menos 
preocupado com os trabalha-
dores: “É certo que, com o ad-
vento das novas tecnologias, 
nasceu a mão de obra quali-
ficada e a partir daí surgiram 
melhores condições de traba-
lho para o empregado”.

Uriarte dissertou ainda so-
bre Terceirização; Globaliza-
ção – Relação Sindical Interna-
cional; Dificuldades Intersin-
dicais; Cultura Sindical; Pós-
-neoliberalismo e Sindicalis-
mo Uruguaio.

A secretária-geral e mem-
bro da Comissão de Cultura do 
S.I.M.A., Raquel Matturro, 
destacou a necessidade da re-
alização mais assídua de Con-
gressos Internacionais como 
o da U.L.A.Vi.M para o inter-
câmbio de informações en-
tre os países co-irmãos. A sin-
dicalista apresentou o site do 
S..I.M.A. e informou que o 
Sindicato já adquiriu um ter-
reno para construir a área de 
lazer dos visitadores médicos 
uruguaios.

Nota - Colaboraram nesta ma-
téria: Claudia Gondim (secretá-

ria de Atas e Fotos da Fenavenpro), 
Vera Lucia Ramalho Faria (tra-
dutora) e Tânia Maria Oliveira.

Representantes da  Asociación Agentes de Propaganda Médica de La 
República Argentina (A.A.P.M); Asociación de Visitadores Medicos del 
Paraguay (A.Vi.Me.P.); Federación Argentina de Agentes de Propaganda 
Medica (F.A.A.Pro.Me.); Fenavenpro (Brasil) e Sindicato de La Industria Del 
Medicamentos y Afines (S.I.M.A / Uruguai) festejam o sucesso do evento

Edson Ribeiro Pinto – “Através de 
lutas constantes no Congresso 
Nacional junto aos parlamentares, 
tentamos sensibilizá-los sobre a im-
portância da contribuição financeira 
para manter nossas entidades de 
classe”

Oscar Ermida Uriarte, professor de 
Direito do Trabalho e Seguridade 
Social e assessor jurídico do SIMA 
(Sindicato de La Industria Del 
Medicamentos y Afines), citou a 
Lei 17.940 de Proteção da Atividade 
Sindical no Uruguai que protege o 
dirigente sindical

Raquel Maturro, secretária-geral e 
membro da Comissão de Cultura 
do Sima
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Federação

Fenavenpro participa do 3º 
Congresso dos trabalhadores 
no Comércio

O Encontro ocorreu no Cen-
tro de Eventos e Treina-

mentos da CNTC, em Brasília, 
entre 24 e 26 de maio. Marca-
ram presença mais de 500 di-
rigentes sindicais oriundos de 
24 Federações e mais de 300 
Sindicatos.

Além da regulamentação 
da profissão de comerciário, os 
dirigentes abordaram temas 
como redução da jornada de 

trabalho, fim do Fator Previ-
denciário, implementação da 
política nacional de seguran-
ça e saúde do trabalhador, a 
participação das mulheres no 
movimento sindical e os riscos 
das megafusões do setor para 
os trabalhadores.

Os representantes da Fena-
venpro tiveram participação 
ativa junto à coordenação do 
evento.

À direita, o presidente da entidade Edson 
Ribeiro Pinto; à esquerda, senador Paulo Paim; 
os diretores da CNTC - Levi Fernandes Pinto, 
José Augusto da Silva Filho, Luiz Carlos Motta e 
Lourival Figueiredo Melo; e o senador do DEM-
DF, Adelmir Santana, quinto à esquerda

Diretores de filiados da Fenavenpro: Paulo 
Guardalupe de Siqueira (SindVendas-GO), 

Rúbio Alves de Oliveira (Propagavende-
MG), Antonio de Oliveira (Serviprofaro-

RO), Helio Manfredini (SindVend-SP) e 
Luiz Edmundo Quintanilha (Sinproverj)

Confraternização entre gaúchos

O Sinprovergs oferece todos 
os anos aos propagandis-

tas gaúchos um jantar de con-
fraternização, numa churras-
caria de Porto Alegre. O evento 
– já tradicional entre a catego-
ria – reuniu cerca de 400 con-
vidados entre políticos, como o 
senador Paulo Paim, médicos, 
juristas e executivos da indús-
tria.

Representando a Fenaven-
pro, compareceram os dire-
tores Carlos Giacoboni, Luiz 
Fernando Nunes e o presiden-
te Edson Ribeiro Pinto, que co-
mentou: “Não poderíamos dei-

xar de prestigiar esta festa tão 
significativa para a catego-
ria que representamos e tra-
zer nosso abraço ao presidente 
do Sindicato, Paulo Abdalah, 
amigo e companheiro de lutas 
sindicais.”

Os homenageados da noite 
pelo Sinprovergs foram o mé-
dico otorrinolaringologista Iri-
neu Horlle Coutinho (que rece-
beu placa de sócio benemérito) 
e o propagandista aposentado 
Gerson Farina (do Laboratório 
Nycomed). Senador Paulo Paim e Paulo Abdalah

Dr. Irineu Horlle Coutinho, recebe a placa de sócio 
benemérito, de Paulo Abdalah

Aposentadorias no Velho Mundo Vilson Antonio Romero

Os sinais de mudança re-
crudesceram com a cri-

se econômica mundial destes 
últimos anos. O desequilíbrio 
econômico recente em terras 
gregas impulsionou a mani-
festação do órgão executivo da 
União Européia (UE).

A Eurostat - http://epp.eu-
rostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/eurostat/home/ - 
agência de estudos e estatísti-
ca da UE revela que a esperan-
ça de vida dos europeus au-
mentou cinco anos nas últimas 
cinco décadas.

Ao mesmo tempo, o orga-
nismo estima, que ao lado de 
uma progressiva redução da 
taxa de natalidade, a expecta-
tiva de vida média seguirá as-
cendente, se elevando em ou-
tros sete anos até 2060.

Com esta bolha demográ-
fica e etária, os 27 países in-
tegrados do Velho Mundo de-

vem se cingir aos parâmetros 
ditados pela Comissão Euro-
péia que tem reiterado as reco-
mendações de atrasar as ida-
des das aposentadorias, ante-
cipando-se a uma eventual si-
tuação insustentável de manu-
tenção dos sistemas públicos 
de aposentadorias e pensões.

Os parlamentos nacionais 
já aprovaram a ampliação da 
idade mínima para o início da 
percepção de benefícios previ-
denciários na Dinamarca, Ho-
landa e Alemanha. Os traba-
lhadores nestes países somente 
se aposentarão a partir do 67º 
aniversário, em 2012. Hoje, a 
idade mínima é de 65 anos.

No Reino Unido e Irlan-
da do Norte, já há previsão de 
elevação gradativa dos limites 
etários até 2046. Atualmente, 
em território bretão, as mulhe-
res se aposentam aos 60 anos 
e os homens aos 65. Daqui a 

36 anos haverá a unificação da 
idade mínima exigida. Ambos 
os sexos somente poderão soli-
citar seu benefício decorrente 
do fim da atividade laboral ao 
completarem 68 anos.

Na Grécia, onde a conta 
das aposentadorias já bate nos 
12% do Produto Interno Bruto, 
o caos gerado pelo elevado en-
dividamento do país também 
motivou a elaboração de proje-
to sobre o assunto, com foco na 
expansão do limite mínimo de 
idade. Lá, a intenção é unificar 
em 65 anos para ambos os se-
xos, sendo que a integralidade 
somente será obtida após 40 
anos de contribuição.

Na França, em ebulição 
desde junho, com greves nos 
transportes e da educação e 
protestos em massa, as seis 
grandes centrais sindicais re-
pudiam o projeto que preten-
de o aumento da idade míni-

ma de aposentadoria dos atu-
ais 60 para 62 anos. 

O presidente Nicolas Sa-
rkozy defende o projeto como 
“a mãe de todas as reformas”. 
A aposentadoria integral so-
mente será obtida se o traba-
lhador atingir os 67 anos. Isto 
em 2018, segundo a proposta.

Na península ibérica, em 
particular na Espanha, com a 
crise ainda fazendo vítimas e 
causando elevado desempre-
go, o projeto de mudanças já 
está no Parlamento, com eixo 
na aposentadoria integral de-
pois de o trabalhar soprar as 
velinhas dos 67 anos, desde 
que tenha trabalhado e contri-
buído por 35 deles.

Tanto o Fundo Monetário 
Internacional quanto o pró-
prio comando da União Euro-
péia estão condicionando as 
ajudas bilionárias para recu-
peração das economias nacio-

nais do Velho Mundo à concre-
tização destas mudanças.

Se tudo isto está ocorrendo 
no continente berço do “wel-
fare state”, imagine o que em 
breve, talvez no ano que vem, 
veremos aqui no país que é 
um dos motores do Novo - mas 
nem tanto - Continente. 

O governo que assume em 
janeiro próximo é que esta-
rá com a caneta para escrever 
a proposta a ser encaminhada 
ao Congresso Nacional. Espe-
remos para ver!

Vilson Antonio Romero é jornalis-
ta, auditor fiscal da RFB, diretor de Di-

reitos Sociais e Imprensa Livre da As-
sociação Riograndense de Imprensa, 
da Fundação Anfip de Estudos da Se-

guridade Social e presidente do Sin-
difisco Nacional em Porto Alegre. vil-

sonromero@yahoo.com.br  - fones 
(51) 9199 -2266 (51) e 9199-2266.

(Transcrito do Jornal do 
Diap de 25/jul/2010)
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Diversão Errata

Hora do Horror Hopi Hari 2010

Considerado o maior even-
to de horror do mundo, a 

Hora do Horror está em sua 9ª 
edição. Ao longo desses anos, 
o Hopi Hari sempre buscou a 
inovação seguindo as tendên-
cias mundiais. Em 2010, as 
pessoas visitam e se assustam 
nos mais de 1.200 
m² de atrações indo-
or, com 19 salas ce-
nográficas constru-
ídas especialmente 
para o evento, além 
de baladas, shows e 
monstros pelas ruas 
e, ainda, se diver-
tem na Montezum 
Direversi – prepara-
da exclusivamente 
para a Hora do Hor-
ror – e no Evolution, 
uma atração que vai 
deixar os visitantes 
de cabeça para bai-
xo com muita adre-
nalina.

Lembramos que continua 
o desconto para nossos sócios 
que adquirirem ingresso pelo 
hot site www.hopihari.com.
br/vendedores - de R$ 69,90 
(bilheteria) por R$ 51,00 em 
3x sem juros nos cartões de 
crédito.

Homenagem 
Póstuma

A ciência encontra razões 
para justificar o fim do 

círculo biológico. Mas os fami-
liares, os amigos e as institui-
ções que tiveram o privilégio 
de conviver com Sandra Lan-
gwinski, amiga querida e com-
panheira de Paulo Abdalah 
– (presidente do Sinprovergs 
- Filiado da Fenavenpro no 
Estado do Rio Grande do Sul) 
não se resignam com a perda 
devotada de uma pessoa tão 
dócil, além de incansável co-
laboradora que prestou tantos 
serviços à categoria dos propa-
gandistas de produtos farma-
cêuticos gaúchos.

Mas o tempo, com sua fun-
ção cicatrizadora, acaba por 
nos persuadir de que há gran-
des e valiosos motivos para 
continuarmos a viver. Descan-
se em Paz, Sandra!

Em nossa última edição, 
erramos na matéria sobre 

a posse da Diretoria do Sind-
Vend, na página 12. São elas:

Na foto 
aparecem Dra. 

Cleide Pessini e 
seu esposo, Dr. 
Nivaldo Pessini

D. Izolda  
N. Pinto 
recebeu as 
flores da 
diretoria do 
SindVend

A injusta e ilegal tributação

Na Constituição Federal de 
1988, Título II, dos “Di-

reitos e Garantias Fundamen-
tais”, o artigo 5 diz o seguinte: 
“Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer na-
tureza, garantindo-se aos bra-
sileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à 
propriedade”. E no inciso XV 
do artigo: “é livre a locomoção 
no território nacional em tem-
po de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele 
sair com seus bens”. Ainda: “o 
direito de ir e vir é cláusula pé-
trea na Constituição Federal, 
o que significa dizer que não é 
possível violar esse direito. E 
ainda que todo o brasileiro tem 
livre acesso em todo o territó-
rio nacional.” Assim, podemos 
considerar que o pedágio vai 
contra a Constituição.

O IPVA foi criado com a fi-
nalidade de oferecer recursos 

aos governos para a constru-
ção e manutenção de rodovias 
e ao gerenciamento do trân-
sito. Mas, com o passar dos 
anos, as rodovias tornaram-se 
custeadas pelos pedágios que, 
além de retirarem do Estado a 
obrigação de construir e man-
ter, ainda rendem impostos da 
própria atividade.

Ao governo só restou a ta-
refa de fiscalizar e nada mais. 
Mas, injustamente, os donos 
de veículos continuam pagan-
do o imposto anual que, de 
tempos para cá, é rateado en-
tre estados e municípios.

O mais justo seria, já que 
hoje as estradas são custeadas 
por pedágios, os estados dei-
xar de arrecadar o IPVA e pe-

nalizar um pouco menos os do-
nos de veículos que, em alguns 
trechos, chegam a pagar mais 
de pedágio do que de combus-
tível.

O desenvolvimento das úl-
timas 3 ou 4 décadas mudou 
completamente o perfil das ci-
dades brasileiras. Os morado-
res que antes trabalhavam pró-
ximos ao locais onde residem, 
hoje se localizam distantes, ne-
cessitando obrigatoriamente 
de transporte. Esse transporte 
pode ser público – normalmen-
te deficiente – ou privado, que 
paga o IPVA, hoje transforma-
do num imposto injusto e infla-
cionário, pois incide nos preços 
dos transportes em geral, de 
pessoas e de mercadorias.

Está na hora de se fazer jus-
tiça ao contribuinte, reduzin-
do-se as alíquotas de uns e eli-
minando outros tributos, entre 
estes, o IPVA, hoje totalmente 
indevido.

Business Meeting

Promovido pela Universi-
dade Anhembi Morumbi, 

através de seus alunos do MBA 
em Vendas da Universidade 
ocorreu, dia 26 de junho, o Bu-
siness Meeting Gestão de Ven-
das e Estratégia de Negociação. 
Ele tem a finalidade de realizar 
encontros profissionais com 
executivos do mercado.

Na data, nosso presidente 
Edson Ribeiro Pinto fez a aber-
tura do evento, com o tema 
“Estratégias de Negociação”.

Após houve palestra de 
José Antonio Kairalla Carac-

cio, consultor nas áreas de 
Gestão Empresarial e Negó-
cios, Vendas, Motivação e Pla-
nejamento Estratégico, com 
atuações em cursos do Nucla-
ve. Há mais de uma década, 
Caraccio presta consultoria a 
empresas de diversos portes 
e origens, conduz trabalhos a 
empresários e executivos.

O último palestrante, Luís 
Carlos Rodrigues, é o respon-
sável pela venda de diagnós-
tico da empresa Robert Bos-
ch para a América Latina e ex-
-aluno da Anhembi Morumbi.

Luís Carlos Rodrigues, 
Edson Ribeiro Pinto e 
José Antonio Kairalla 
Caraccio
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Animação, folia, é festa no arraiá!

Neste ano, a festa juni-
na da Colônia de Férias 

ocorreu em julho. Todos apro-
veitaram o feriadão de 9 de 
Julho (apenas comemorado 
no estado de São Paulo), para 
descanso e divertimento. E 
eles não faltaram.

A Equipe Só-Rindo ani-
mou o pessoal – as crianças 
e até os adultos, com jogos e 
brincadeiras.

Como a época é da colhei-
ta de milho, conforme tradi-
ção, grande parte dos doces, 
bolos e salgados, relacionados 
às festividades, foram feitos do 
milho, na Colônia. Pamonha, 
curau milho cozido, canjica, 
cuscuz, pipoca, bolo de milho 
são apenas alguns. Além das 
receitas com milho, também 
fazem parte do cardápio arroz 
doce, bolo de amendoim, bolo 

de pinhão, bom-bocado, broa 
de fubá, cocada, pé de mole-
que, quentão, vinho quente, 
batata doce e outros.

A quadrilha
O que mais agradou a todos 

foi a quadrilha, que, original-
mente, é dançada em homena-
gem aos santos juninos (San-
to Antônio, São João e São Pe-
dro) e para agradecer as boas 

colheitas na roça. Tal festejo é 
importante, pois o homem do 
campo é muito religioso, devo-
to e respeitoso a Deus. Dançar, 
comemorar e agradecer. Em 
quase todo o Brasil, a quadri-
lha é dançada por um núme-
ro par de casais e a quantida-
de de participantes da dança é 
determinada pelo tamanho do 
espaço que se tem para dançar. 
A quadrilha é comandada por 

um marcador, que orienta os 
casais, usando palavras afran-
cesadas e portuguesas. Exis-
tem diversas marcações para 
uma quadrilha e, a cada ano, 
vão surgindo novos comandos, 
baseados nos acontecimen-
tos nacionais e na criatividade 
dos grupos e marcadores. Mas 
a quadrilha, em Praia Gran-
de, foi feita “a moda da casa” 
e muito animada e concorrida.

Edson abre as festividades

Edson e Izolda “vendem” animação

Jorge Zósimo e dona Diornirce

Os “caipiras” enfeitam a festa



E não é que os pequenos fizeram bonito?
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Guilherme Rodolpho Ertner dona esposa Ana
Sérgio Auricchio e dona Márcia

Os monitores da Equipe Só-Rindo ensinam exercícios às senhoras presentes

Adultos e crianças na barraca de pesca

Galeria


