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Congresso
Se quiser uminternacional
mundo melhor,reúne
propagandistas
sul-americanos
comece a transformá-lo
agora.

O Brasil, a 8ª maior economia do mundo (na frente da
Itália, Espanha e Canadá, por
exemplo), carrega grandes
contrastes, até hoje não resolvidos. Se a Presidente Dilma
Roussef os enfrentar e solucionar, estará criando uma marca histórica para o seu governo. Temos um sistema tributário sufocante, uma distribuição de terras que não contribui para nosso desenvolvimento agropecuário (50% das terras estão nas mãos de 1% dos
proprietários). Se dividirmos
tudo que o Brasil produz pelo
número de habitantes, vemos
que, em termos mundiais, estamos lá atrás, ocupando o 67º
lugar. Editorial, página 2.

Eleições 2010

Novo Congresso

Feliz Natal
Feliz ano-novo!
Previdência

Colônia de Férias
Dia da Criança
No mês de outubro tudo é festa na Colônia de Férias para os
pequenos. Veja a diversão da meninada nas páginas 8 e 9.

Achatamento
nos benefícios
As aposentadorias e pensões já amargam mais de 18
anos de achatamento. Um
aposentado ou pensionista do
INSS que ganhava 10 salários
mínimos, em 1991, hoje recebe
menos da metade desse valor.
O achatamento dos benefícios
vem de uma série histórica de
decisões governamentais. Leia
na página 10.

Nosso Sindicato tem mais de 68 anos de existência. Sua história é marcada por lutas em várias frentes, tanto por melhores
condições de trabalho para a categoria quanto pela construção
de uma sociedade mais justa. Conheça-o. Páginas 7 e 12.

Após as eleições de 2010,
dos 513 integrantes da Câmara dos Deputados, 224 não voltarão no próximo ano – renovação foi de 43,7%. As eleições
também tiraram do Senado
nomes tradicionais da política
brasileira, que se despedirão
da Casa no próximo ano. Os
tucanos Arthur Virgílio (AM)
e Tasso Jereissati (CE) foram
nos oito anos de governo Lula
alguns dos mais combativos
parlamentares de oposição.
Ambos participaram de articulações importantes no Senado,
como a derrubada da Contribuição sobre a Movimentação
Financeira (CPMF). Leia nas
páginas 4 e 5.

Sesc
Novos conselheiros
Dia 26 de outubro, conselheiros do Sesc de todo o país
se reuniram no Departamento Nacional, no Rio de Janeiro, para a última reunião anual de 2010.
Entre eles está Edson Ribeiro Pinto, da Nova Central
Sindical dos Trabalhadores
(NCST). Página 11.
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Que as desigualdades sejam menos desiguais
milho, minério de ferro; estamos em plena exploração de
uma das maiores jazidas de petróleo do mundo; estamos com
uma economia amplamente
informatizada – há 14 anos os
resultados de nossas eleições
são publicados no mesmo dia;
somos o 4º maior mercado de
telefonia móvel.

E

ste ano de 2010, a economia mundial deve crescer
entre 3% e 4%. Isto em média,
porque o crescimento das nações desenvolvidas será pífio
– entre 1% e 2%. Em contrapartida, os países emergentes
crescem de 6% a 8% e, entre
estes, o Brasil cresce 8,5%!
Além de uma situação econômica florescente, o Brasil ostenta diversos outros índices
de destaque. Temos o maior rebanho de gado bovino comercial do mundo; estamos entre
os maiores produtores de soja,

Mas o Brasil, a 8ª maior
economia do mundo (na frente da Itália, Espanha e Canadá,
por exemplo), carrega grandes
contrastes, até hoje não resolvidos. Se a Presidente Dilma
Roussef os enfrentar e solucionar, estará criando uma marca
histórica para o seu governo.
Temos um sistema tributário sufocante, uma distribuição de terras que não contribui
para nosso desenvolvimento
agropecuário (50% das terras
estão nas mãos de 1% dos proprietários). Se dividirmos tudo
que o Brasil produz pelo número de habitantes, vemos que,

em termos mundiais, estamos
lá atrás, ocupando o 67º lugar.
Se juntarmos na comparação o
que o País produz, mais a expectativa de vida ao nascer e
os recursos de educação, temos o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Aí piora, estamos em 75º lugar.
Nos dois índices, estamos
atrás da Argentina, do Chile,
da Venezuela, da Costa Rica,
do Panamá... Não é muito animador.
Falamos muito e decidimos pouco sobre uma reforma
agrária, tão importante e necessária.
Nosso sistema judiciário
é desatualizado, lento e atravancador.
Quando criamos quotas
nas universidades para os jovens da raça negra, não estamos resolvendo um problema:
estamos humilhando os negros e rotulando uma discriminação racial que não existe.

Na verdade, o problema começa antes.
Em questão de alfabetização, ocupamos o 98º lugar! Temos “somente” 9,7% de analfabetos, porém 14 milhões de
brasileiros com mais de 15
anos não sabem ler nem escrever. Catorze milhões! E não
fica aí. Dos alfabetizados com
mais de 15 anos, um em cada
cinco é capaz de ler, mas não
entende o que lê. São os analfabetos funcionais. É muito
triste. Estamos praticando a
mais dolorosa forma de exclusão social.
Temos um sistema previdenciário injusto e ineficaz. Os
funcionários públicos são aposentados com vencimentos integrais, custeados pelo orçamento da União. Isto é, pagos
por nós todos.
Os empregados da iniciativa privada são obrigados a
se virar para complementar a
magra aposentadoria concedi-

da pelo INSS o qual, com a alegação de que o total arrecadado não dá para cobrir as despesas, cria seguidamente restrições, limitações, entraves.
***
Presidente Dilma, o Brasil
precisa ser passado a limpo!
Temos nos envolvido demais
nas lides políticas e de menos
nas ações esperadas pela sociedade.
Uma reforma política é
inadiável. Mais do que reformar a estrutura, precisamos
poder contar com políticos que
se respeitem e, respeitando a
si mesmos, respeitem os cidadãos que lhes confiaram a condução do País.
A Presidente Dilma Roussef
tem quatro anos para colocar a
casa em ordem.
Fazemos votos para que
consiga.
Edson Ribeiro Pinto
Presidente

Os desafios de Dilma Vilson Antonio Romero

A

lém de todo o cipoal político e partidário a ser
administrado para garantir a
governabilidade, com certeza
há um sem número de desafios
a serem enfrentados pelo governo que assume no início de
2011, com vistas a conduzir o
Brasil à condição de 7ª economia mundial.
A unidade de pesquisas da
revista The Economist prevê
que isto ocorrerá no próximo
ano, quando o Brasil deve retornar à posição já ocupada em
1994, ultrapassando a Itália.
Um jornal gaúcho (Zero
Hora) recentemente perguntou
aos seus leitores qual seria, no
entender deles, o maior desafio
da presidente da República.
Não foge à população em
geral e aos leitores do jornal
a velha e surrada constatação
que a Nação está em débito
com seus cidadãos.
Há muito que fazer nas áreas de saúde, educação, segurança, habitação, saneamento
básico e infraestrutura.
As deficiências nestes e em
outros setores não mencionados
também derivam da ineficiên-

cia e gigantismo do Estado, da
corrupção, da malversação dos
recursos públicos, males a serem enfrentados sem titubeios
por este e todos os governos.
Outros leitores do jornal se
manifestaram que a presidente eleita deve “cumprir as promessas de campanha, respeitar a palavra empenhada” ou
“obedecer e respeitar a Constituição, formando uma equipe
capaz de superar desafios sem
render-se à corrupção.”
Mas, inequivocamente, a
preocupação mais mencionada se direciona para a lamentável situação da saúde pública, citada por um dos leitores
como “a maior ferida do momento.”
Diversos caíram no chavão de reafirmar que “a saúde

pública brasileira está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).” Ou seja, há muito a
ser feito pelo e no Sistema Único de Saúde para que chegue
perto de níveis satisfatórios de
atendimento.
Realçada no discurso de vitória eleitoral, a erradicação
da miséria também é meta a
ser perseguida.
Apesar de termos evoluído
bastante nas últimas décadas,
este desafio é outro dos tantos a
serem enfrentados sem tréguas
pela equipe de Dilma Roussef.
Só aguardemos que não
haja simplificações como a
pura ressurreição da CPMF ou
de novo o debate massacrante
sobre aposentadorias do INSS
ou dos servidores públicos,
sem que temas relevantes ou-

tros sejam enfrentados com vigor e energia.
Nisto se insere a reforma
política, a absurda carga tributária, o tamanho do Estado e a
dívida pública interna prestes
a explodir. Assuntos que devem, da mesma forma, integrar a pauta e a agenda da governabilidade.
O autor é jornalista, auditor fiscal da RFB, diretor de Direitos Sociais e Imprensa Livre da Associação Riograndense de Imprensa, da Fundação
Anfip de Estudos da Seguridade Social e presidente do Sindifisco Nacional em Porto Alegre.
vilsonromero@yahoo.com.br
(Transcrito do Jornal do
Diap de 8/nov/2010)

Sindicalizar-se
é mais do que
participar da
sua entidade
representativa
de classe. É exercer
plenamente
a sua cidadania.
É participar de ações
que valorizam
a sua profissão
e o seu trabalho.
Associe-se
ao SindVend.
Informações:
(11) 3116-3750.
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Opinião

As vias do desenvolvimento Marcio Pochmann
Em discurso proferido durante a abertura da 1ª Conferência do Desenvolvimento (Code), em 24 de novembro
de 2010 no Distrito Federal, o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcio
Pochmann, valeu-se de uma citação do grande cineasta Charles Chaplin para assinalar que “não devemos
ter medo dos confrontos, pois até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas...”.

O

Brasil não mais aceita ser liderado. Pretende contribuir
para o novo projeto de desenvolvimento mundial, multipolar e compatível com a repartição justa da
riqueza e a sustentação do planeta
para as novas gerações. Mas aqui
vale repetir que não há caminhos
para quem não tem direção a seguir. Tampouco pode prevalecer a
máxima do último imperador no
Brasil, que afirmava que quando
não sabia o que fazer, melhor seria
sempre esperar, geralmente para
ser conduzido por alguém que dizia saber o que fazer.
O Brasil do início do século 21
tem pressa e não mais admite cometer velhos erros, já ocorridos
e que deixaram como herança o
subdesenvolvimento, deixaram
a cada grupo de dez brasileiros,
um analfabeto, contingente em
sua maior parte constituído por
pessoas de 50 anos e mais de idade e de cor não-branca. Sem tocar
ainda na complexidade do atual
analfabetismo funcional, que faz
ceifar o acesso às oportunidades
de maior ascensão social possibilitado pelo crescimento da economia nacional.
É hora do exercício da grande
arte da política pública que deve
fazer garantir a universalidade
da igualdade do acesso às oportunidades, pois como dizia Charles
Chaplin, “... a persistência é o caminho do êxito. Não devemos ter
medo dos confrontos, pois até os
planetas se chocam e do caos nascem as estrelas...”.
O engrandecimento do Brasil, percebido pelo seu recente reposicionamento entre as economias mais ricas do planeta, bem
como de sua participação efetiva nos principais fóruns globais,
é fruto da decisão governamental do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva de abandonar as tecnicalidades da cultura do bonsai e do
exercício focado no plantar em
vasos, como se observou nas políticas neoliberais hegemonizadas
na passagem para o século 21.
Antes não se poderia elevar
o valor do salário mínimo porque geraria informalidade e desemprego; não se deveria aumentar o gasto social porque desorganizaria as finanças públicas; não
se poderiam apoiar investimentos nas empresas públicas porque
haveria mais ineficiência; assim
como se deveria manter banco público aprisionado para não fazer

subir ainda mais a taxa de juros.
Os pobres, de vítimas deste sistema econômico e social regressivo, eram os próprios responsáveis
por suas trajetórias de infortúnio,
sendo somente os ricos portadores de recompensa e admiração.
Ora, o Brasil nasceu para ser
grande. Somente a ruptura com
todo esse engenho satânico permitiu ao País retomar o caminho
do desenvolvimento, indicando o
quanto aguardava a força da cultura da plantação em larga escala, por meio da volta do semear de
abacateiros, jacas e mangas que
permitissem fazer com que a combinação da expansão econômica
com a mobilização social corresse
pela primeira vez nos últimos cinquenta anos.
Somente o passar do tempo
permitirá avaliar completa e profundamente a trajetória econômica, política e social brasileira
nos últimos oito anos do governo Lula. Antecipar, todavia, alguns dos principais aspectos estruturadores do passado recente parecem ser necessários, especialmente quando se está diante
das expectativas de ação para os
próximos quatro anos do governo
Dilma Rousseff. Dos vários méritos alcançados pelo governo Lula
nos oito últimos anos, dois principais devem – pelo menos – ser
destacados.
Um primeiro vinculado ao
contexto mundial menos desfavorável ao reposicionamento brasileiro na Divisão Internacional do
Trabalho. O avanço obtido no comércio externo permitiu reduzir
consideravelmente as históricas
fragilidades nacionais no Balanço de Pagamentos, com a prevalência de importantes saldos comerciais, do acesso ampliado aos
investimentos diretos externos,
da resolução dos problemas com
a dívida externa e do considerável aumento das reservas internacionais, tornando o País credor do
Fundo Monetário Internacional,
algo jamais antes visto. Ademais,
o protagonismo brasileiro no âmbito das relações internacionais
tornou-se evidente e incontestável nos diversos fóruns mundiais
e, em alguma medida, com papel
de liderança nos temas ambientais e sociais.
Um segundo mérito observado nos últimos oito anos encontra-se relacionado aos importantes desempenhos obtidos nos

campos (1) econômico, com a expansão - duas vezes maior que na
década de 1990 – dos investimentos e da produção, bem como da
queda – à quase metade – na taxa
de desemprego comparada a dos
anos 1990; (2) social, com redução sensível nas taxas de pobreza
e de desigualdade da renda; e (3)
ambiental, com a desaceleração
nas queimadas e no grau de emissão do dióxido de carbono. Essa
construção relativamente harmônica nas diversas esferas do desenvolvimento nacional possibilitou ao País um novo reposicionamento na relação com o conjunto das nações, ademais de chamar
a atenção para a possibilidade de
construção de um novo padrão de
desenvolvimento com justiça social e sustentabilidade ambiental.
A etapa de resolução dos problemas do passado não se encerrou ainda e já há novas questões
do presente que se vinculam com o
futuro, não mais passíveis de postergação, precisando urgentemente ser consideradas à luz da reorganização do Brasil que se deseja e
que não tem medo de ser feliz.
Para os próximos anos, contudo, a sequência de enfrentamento dos problemas que estruturam
o passado tende a contar com fatos novos, fundamentais de serem
considerados e, sobretudo, enfrentados. De um lado, pelo movimento global de reestruturação do capital, responsável por expressar sinais crescentes de decadência relativa dos Estados Unidos, simultaneamente ao deslocamento do antigo centro dinâmico
capitalista unipolar para a multipolarização geoeconômica mundial (Estados Unidos, União Europeia, Rússia, Índia, China e Brasil). O poder privado, quase monopólio das grandes corporações
transnacionais, precisa ser recompensado pela renovação do poder
público a garantir a democracia e
a capacidade do exercício do direito de oportunidades a todos.
De outro lado, o desafio da
construção de uma sociedade superior. Pela eleição democrática
da presidente Dilma, o Brasil consolida a formação de uma nova
maioria política capaz de assegurar a continuidade do caminho do
desenvolvimento brasileiro. Mas
isso não significa, necessariamente, a sequência de mais do mesmo,
mas a possibilidade da radicalização das alternativas de constru-

ção de uma sociedade superior.
Ou seja, a transição mais intensa
da condição do trabalho enquanto
meio de financiamento da sobrevivência para o estabelecimento
de um novo patamar do desenvolvimento humano integral.
Historicamente, a combinação do avanço das forças produtivas com a atuação progressista das
lutas sociais e políticas permitiram
elevar o padrão de vida da população. Atualmente, quando o curso
da revolução tecnológica faz crescer ainda mais o potencial material de produzir, o Brasil encontra-se diante de oportunidade inédita
de libertação crescente de sua dependência do trabalho para a mera
sobrevivência. Noutras palavras, o
estabelecimento de um novo código do trabalho fundamentado na
educação para toda a vida, na postergação do ingresso no mercado
de trabalho para após a conclusão
do ensino superior e na contenção
do tempo de trabalho.
Na sociedade do conhecimento, não somente transformam-se as fontes da geração de riqueza como se requer um Estado refundado e apto a potencializar as
oportunidades de universalização de um padrão de vida superior, com expectativa de vida próxima dos 100 anos de idade, estudo durante toda a vida e solidariedade fraterna.
É neste contexto, de estar na
luta com determinação, envolvido na bandeira da vida, de vencer com ousadia que o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada,
com o apoio plural de meia centena de organizações governamentais e da sociedade civil, tornou
possível a construção da primeira Conferência Nacional do Desenvolvimento (Code/Ipea) na última
semana de novembro de 2010.
Em pleno coração do Brasil e
no centro da Esplanada dos Ministérios, a multidisciplinariedade temática do desenvolvimento
está sendo tratada de forma inédita, não mais como um assunto
somente de especialistas em salas
VIP, que em seus gabinetes fechados e protocolares pretendiam definir os rumos da nação. A singular experiência da realização de
conferências temáticas no Brasil
recente aponta não apenas para
a riqueza especial da democracia brasileira, mas também para a
nova forma de construção e monitoramento das políticas públicas.

A Code segue esta mesma
orientação, embora não detenha estrutura equivalente de delegados, debates e locais prévios.
O triunfo das decisões a respeito
dos rumos do desenvolvimento
nacional pertence ao atrevimento
de todas as gerações de brasileiros que não se afastam dos esforços de desafiarem continuamente
as impossibilidades. Elas se recordam que as principais proezas da
História foram frutos do que inicialmente parecia impossível.
Por meio de oito grandes painéis e quase uma centena de oficinas, documentários, filmes, lançamentos de livros, minicursos e
apresentações culturais, este espaço de 10 mil metros quadrados
pretende abrigar o fervilhar de
ideias renovadoras e amplamente fecundas a respeito da necessária reorganização para um Brasil
desenvolvido. Ele já está ao alcance de esforços coletivos e no horizonte das possibilidades concretas
das transformações de uma realidade de agonia e amargura daqueles que temem o avanço humano.
Sem fronteiras ao desenvolvimento soberano brasileiro, forjado na democracia e na vontade de
homens e mulheres, de doutores e
operários, de estudantes e professores, de empresários e trabalhadores sem emprego, de donas de
casa e líderes sindicais, de gestores públicos e de políticos, enfim,
de todas as mais diversas expressões da sociedade que aceitaram
o convite de assumir seu papel na
História e não deixar mais para
amanhã a esperança de acordar o
gigante que por muito tempo permaneceu adormecido.
Conhecer o povo brasileiro
e desvendar todo o potencial de
uma grande nação pacífica e produtiva como o Brasil por meio da
formação de novas convergências políticas construídas em torno dos rumos do desenvolvimento brasileiro constitui-se a base de
todo o sucesso. Por um Brasil desenvolvido. Viva a Code. Viva o
povo brasileiro.
O autor é professor licenciado
do Instituto de Economia e do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas. É presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
(Transcrito do Jornal do
Diap de 26/nov/2010).
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Eleições 2010

Partido

Bancada eleita 2006

Bancada atual 2010

Eleitos em 2010

PT

83

79

88

PMDB

89

90

79

PSDB

66

59

53

DEM

65

56

43

PR

25*

41

41

PP

41

40

41

PSB

27

27

34

PTB

23**

22

21

PDT

24

23

28

PSC

9

16

17

PV

13

14

15

PPS

22

15

12

PCdoB

13

12

15

PRB

1

7

8

PTC

3

0

1

PSol

3

0

3

PMN

3

0

4

PHS

2

0

2

PTdoB

1

0

3

PRP

0

0

2

PRTB

0

0

2

PSL

0

0

1

Total

513

*- Prona, que elegeu dois deputados em 2006, por força da cláusula de barreira se
juntou ao PL para criar o PR
**- O PAN, que elegeu um deputado, incorporou-se ao PTB
Fonte: Diap

Câmara é renovada 44,25%

C

oncluída a apuração das
eleições para a Câmara
dos Deputados, urnas confirmam prognóstico do Diap.
PT e PMDB são os grandes
campeões de votos. O primeiro ficou com 88 cadeiras
e o segundo com 79.
Pelos prognósticos do Departamento, a bancada petista ficaria entre 85 e 110. Já o
PMDB teria entre 75 e 100 deputados. O PSDB vai ocupar,
na próxima legislatura, 53
postos da Casa; o DIAP projetou que a bancada tucana teria
entre 55 e 70.

DEM terá a quarta bancada na Casa, com 43 cadeiras.
Dos 407 deputados que
tentaram a reeleição, 287 lograram êxito ao renovar seus
mandatos.
A renovação de 44% (226
novos) está dentro do que
prognosticou a assessoria do
Diap. Desse modo, a renovação da Casa ficou abaixo da
média histórica das cinco últimas eleições.
Bancadas de oposição PSDB, DEM e PPS - reduziram
seus titulares. Da base de sustentação do Governo, no es-

pectro de esquerda (PT, PSB,
PDT e PCdoB), todos cresceram. Houve redução ao centro
(PMDB e PTB). Mantiveram-se praticamente com a mesma bancada, os partidos à direita da base (PR, PP e PSC).

Bancada feminina
As mulheres ocuparão na
Câmara dos Deputados 45 cadeiras, exatamente o mesmo
número da bancada atual. Na
bancada que toma posse em
fevereiro de 2011, 22 são novas; 23 foram reeleitas.
São 226 novos e 287 reeleitos.

Mais do que nunca precisamos fortalecer nosso instrumento de luta e
reivindicação. Precisamos de um sindicato forte, o que só é possível com
sua participação. Vendedor sindicalizado é vendedor amparado.
Associe-se ao SindVend. Informações: (11) 3116-3750.
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Eleições 2010

Composição do Senado a partir de 2011

D

os senadores que faziam
oposição ostensiva ao presidente Lula Inácio Lula da Silva e que tentaram a reeleição,
apenas os senadores José Agripino (DEM-RN) e Demóstenes
Torres (DEM-GO) foram reeleitos; e mesmo assim porque
fizeram uma campanha sem

agressões a Lula.
Nomes de peso foram derrotados para eleição do Senado. Em Pernambuco, o veterano Marco Maciel (DEM) ficou de
fora. No Amazonas, o tucano Artur Virgílio perdeu a vaga para
Vanessa Grazziotin (PCdoB). No
Ceará, Tasso Jereissati (PSDB)

ficou em terceiro.
No Piauí, Mão Santa (PSC)
obteve apenas 14,16% dos votos, ficando em terceiro lugar.
Heráclito Fortes (DEM) ficou
em quarto lugar, com 13,84%.
Na Paraíba, Efraim Morais
(DEM) ficou em terceiro lugar,
com 28,17% dos votos válidos.

Foram eleitos 37 novos senadores (68,52%); 17 foram
reeleitos. 27 têm mandato até
2015.

Bancada feminina
As mulheres ocuparão no
Senado Federal 13 cadeiras.
Dessas, sete são novas; uma foi

reeleita; e cinco permanecem
no mandato até 2015. Isto representa aumento de quatro
cadeiras em relação à bancada atual.
Veja abaixo a tabela por estado, com os nomes dos novos
e reeleitos, e ainda uma por
partido:

Nova composição do Senado Federal para 2011
ESTADO

NOME

PARTIDO

SITUAÇÃO

Pará

Marinor Brito

PSol

NOVO - ATÉ 2019

Acre

Jorge Viana

PT

NOVO - ATÉ 2019

Pará

Mário Couto

PSDB

ATUAL - ATÉ 2015

Acre

Sergio Petecão

PMN

NOVO - ATÉ 2019

Paraíba

Cícero Lucena

PSDB

ATUAL - ATÉ 2015

Acre

Anibal Diniz

PT

ATUAL - ATÉ 2015

Paraíba

Vital Do Rêgo Filho

PMDB

NOVO - ATÉ 2019

Alagoas

Fernando Collor

PTB

ATUAL - ATÉ 2015

Paraíba

Wilson Santiago

PMDB

NOVO - ATÉ 2019

Alagoas

Benedito De Lira

PP

NOVO - ATÉ 2019

Paraná

Alvaro Dias

PSDB

ATUAL - ATÉ 2015

Alagoas

Renan Calheiros

PMDB

REELEITO - ATÉ 2019

Paraná

Gleisi Hoffman

PT

NOVO - ATÉ 2019

Amapá

Randolfe

PSol

NOVO - ATÉ 2019

Paraná

Roberto Requião

PMDB

NOVO - ATÉ 2019

Amapá

José Sarney

PMDB

ATUAL - ATÉ 2015

Pernambuco

Jarbas Vasconcelos

PMDB

ATUAL - ATÉ 2015

Amapá

Gilvam Borges

PMDB

REELEITO - ATÉ 2019

Pernambuco

Armando Monteiro

PTB

NOVO - ATÉ 2019

Amazonas

Alfredo Nascimento

PR

ATUAL - ATÉ 2015

Pernambuco

Humberto Costa

PT

NOVO - ATÉ 2019

Amazonas

Eduardo Braga

PMDB

NOVO - ATÉ 2019

Piauí

Welligton Dias

PT

NOVO - ATÉ 2019

Amazonas

Vanessa Graziotin

PCdoB

NOVO - ATÉ 2019

Piauí

João Vicente Claudino

PTB

ATUAL - ATÉ 2015

Bahia

Walter Pinheiro

PT

NOVO - ATÉ 2019

Piauí

Ciro Nogueira

PP

NOVO - ATÉ 2019

Bahia

Lídice Da Mata

PSB

NOVO - ATÉ 2019

Rio De Janeiro

Francisco Dornelles

PP

ATUAL - ATÉ 2015

Bahia

João Durval

PDT

ATUAL - ATÉ 2015

Rio De Janeiro

Lindberg

PT

NOVO - ATÉ 2019

Ceará

Inácio Arruda

PCdoB

ATUAL - ATÉ 2015

Rio De Janeiro

Marcelo Crivella

PRB

REELEITO - ATÉ 2019

Ceará

Eunicio Oliveira

PMDB

NOVO - ATÉ 2019

Rio Grande Do Norte

José Agripino Maia

DEM

REELEITO - ATÉ 2019

Ceará

José Pimentel

PT

NOVO - ATÉ 2019

Rio Grande Do Norte

Garibaldi Alves Filho

PMDB

REELEITO - ATÉ 2019

Distrito Federal

Rodrigo Rollemberg

PSB

NOVO - ATÉ 2019

Rio Grande Do Norte

Garibaldi Alves

PMDB

ATUAL - ATÉ 2015

Distrito Federal

Cristovam Buarque

PDT

REELEITO - ATÉ 2019

Rio Grande Do Sul

Paulo Paim

PT

REELEITO - ATÉ 2019

Distrito Federal

Gim Argello

PTB

ATUAL - ATÉ 2015

Rio Grande Do Sul

Pedro Simon

PMDB

ATUAL - ATÉ 2015

Espirito Santo

Ricardo Ferraço

PMDB

NOVO - ATÉ 2019

Rio Grande Do Sul

Ana Amélia Lemos

PP

NOVO - ATÉ 2019

Espirito Santo

Magno Malta

PR

REELEITO - ATÉ 2019

Rondônia

Acir Gurgacz

PDT

ATUAL - ATÉ 2015

Espirito Santo

Ana Rita Esgário

PT

ATUAL - ATÉ 2015

Rondônia

Ivo Cassol

PP

NOVO - ATÉ 2019

Goiás

Demóstones Torres

DEM

REELEITO - ATÉ 2019

Rondônia

Valdir Raupp

PMDB

REELEITO - ATÉ 2019

Goiás

Lúcia Vância

PSDB

REELEITO - ATÉ 2019

Roraima

Ângela Portela

PT

NOVO - ATÉ 2019

Goiás

Cyro Miranda

PSDB

ATUAL - ATÉ 2015

Roraima

Mozarildo Cavalcanti

PTB

ATUAL - ATÉ 2015

Maranhão

Edison Lobão

PMDB

REELEITO - ATÉ 2019

Roraima

Romero Jucá

PMDB

REELEITO - ATÉ 2019

Maranhão

Epitácio Cafeteira

PTB

ATUAL - ATÉ 2015

Santa Catarina

Luiz Henrique Da Silveira

PMDB

NOVO - ATÉ 2019

Maranhão

João Alberto

PMDB

NOVO - ATÉ 2019

Santa Catarina

Níura Demarchi

PSDB

ATUAL - ATÉ 2015

Mato Grosso

Blairo Maggi

PR

NOVO - ATÉ 2019

Santa Catarina

Paulo Bauer

PSDB

NOVO - ATÉ 2019

Mato Grosso

Jayme Campos

DEM

ATUAL - ATÉ 2015

São Paulo

Aloysio Nunes

PSDB

NOVO - ATÉ 2019

Mato Grosso

Pedro Taques

PDT

NOVO - ATÉ 2019

São Paulo

Eduardo Suplicy

PT

ATUAL - ATÉ 2015

Mato Grosso Do Sul

Delcídio Amaral

PT

REELEITO - ATÉ 2019

São Paulo

Marta Suplicy

PT

NOVO - ATÉ 2019

Mato Grosso Do Sul

Marisa Serrano

PSDB

ATUAL - ATÉ 2015

Sergipe

Eduardo Amorim

PSC

NOVO - ATÉ 2019

Mato Grosso Do Sul

Waldemir Moka

PMDB

NOVO - ATÉ 2019

Sergipe

Antonio Carlos Valadares

PSB

REELEITO - ATÉ 2019

Minas Gerais

Aécio Neves

PSDB

NOVO - ATÉ 2019

Sergipe

Maria Do Carmo Alves

DEM

ATUAL - ATÉ 2015

Minas Gerais

Eliseu Resende

DEM

ATUAL - ATÉ 2015

Tocantins

Marcelo Miranda

PMDB

NOVO - ATÉ 2019

Minas Gerais

Itamar Franco

PPS

NOVO - ATÉ 2019

Tocantins

Kátia Abreu

DEM

ATUAL - ATÉ 2015

Pará

Flexa Ribeiro

PSDB

REELEITO - ATÉ 2019

Tocantins

João Ribeiro

PR

REELEITO - ATÉ 2019

Fonte: Diap
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Bolsa de Empregos

O sorvete de baunilha

O Sindicato dos Vendedores, em seu site, coloca à
disposição dos interessados o
departamento Bolsa de Empregos, na qual o vendedor
cadastra o seu currículo para
novas oportunidades no mercado de trabalho.

Este departamento também está à disposição das
empresas que buscam contratar profissionais nas áreas

de vendas e marketing.
Dessa forma, o Sindicato dos Vendedores já recebeu
centenas de vagas oferecidas
por empresas dos mais variados setores de atuação, bem
como já encaminhou, através
dele, outras centenas de currículos para novas oportunidades no mercado de trabalho.
Informe-se: (11) 31163750.

Sindicalizar-se é lutar para manter direitos já
conquistados e também para ampliá-los. Associe-se
ao SindVend. Informações: (11) 3116-3750.
Há algum tempo, circulou pela internet um conto um
tanto curioso. Segundo o texto, a história circulou entre os
principais especialistas norte-americanos em atendimento ao cliente. Parece loucura,
mas não é.
Ela começa quando o gerente da divisão de carros Pontiac, da General Motors dos
EUA, recebe uma curiosa carta
de reclamação de um cliente.
Eis o que este cliente escreveu:
“Esta é a segunda vez que
mando uma carta para vocês
e não os culpo por não me responder. Eu posso parecer louco, mas o fato é que nós temos uma tradição em nossa
família, que é a de tomar sorvete depois do jantar. Repetimos este hábito todas as noites, variando apenas o tipo de
sorvete, e eu sou o encarregado de ir comprá-lo. Recentemente, comprei um novo Pontiac, e desde então minhas idas
à sorveteria se transformaram
num problema. Sempre que eu
compro sorvete de baunilha,
quando volto da sorveteria
para casa, o carro não funciona. Se comprar qualquer outro
tipo de sorvete, o carro funciona normalmente. Os senhores devem achar que eu estou

realmente louco, mas não importa o quão tola possa parecer a minha reclamação, o fato
é que estou muito irritado com
o meu Pontiac modelo 99.”
A carta gerou tantas piadas
do pessoal da Pontiac que o
presidente da empresa acabou
recebendo uma cópia da reclamação. Ele resolveu levar o assunto a sério e mandou um engenheiro conversar com o autor da carta.
O funcionário e o reclamante, um senhor bem-sucedido na vida e dono de vários
carros, foram juntos à sorveteria no fatídico Pontiac. O engenheiro sugeriu sabor baunilha,
para testar a reclamação, e o
carro efetivamente não funcionou. O funcionário da General Motors voltou nos dias
seguintes, à mesma hora, fez o
mesmo trajeto, no mesmo carro, e só variou o sabor do sorvete. Mais uma vez, o carro só
não pegava na volta quando o
sabor escolhido era baunilha.
O problema acabou virando uma obsessão para o engenheiro, que passou a fazer experiências diárias anotando
todos os detalhes possíveis e,
depois de duas semanas, chegou à primeira grande descoberta. Quando escolhia baunilha, o comprador gastava me-

nos tempo, já que este tipo de
sorvete estava bem na frente. Examinando o carro, o engenheiro fez nova descoberta: como o tempo de compra
era muito mais reduzido no
caso da baunilha, em comparação com o tempo dos outros
sabores, o motor não chegava
a esfriar. Com isso os vapores
de combustível não se dissipavam, impedindo que a nova
partida fosse instantânea.
A partir desse episódio, a
Pontiac mudou o sistema de
alimentação de combustível
em todos os modelos a partir
da linha 99. Mais do que isso,
o autor da reclamação ganhou
um carro novo, além da reforma do carro que não pegava
com o sorvete de baunilha.
A General Motors distribuiu também um memorando interno, exigindo que seus
funcionários levem a sério até
as reclamações mais estapafúrdias.
Diz a carta da GM Sociesc Capacitação Empresarial:
“Por mais ridícula que possa ser a reclamação, ela sempre deve ser levada em consideração, pois pode ser que
uma grande inovação esteja
por trás de um sorvete de baunilha.”
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Espaços e instalações para clientes empresariais

O

Nuclave oferece às empresas instalações modernas
e completamente equipadas
para reuniões, treinamentos,
seminários ou palestras.
Na sede, dispõe de um auditório para 95 pessoas, um
miniauditório para 36 pessoas, salas de dinâmica para 20
ou 16 pessoas, serviço de coffee-break.

Seminários, reuniões de
planejamento, revisões, treinamento etc. poderão ser desenvolvidos com a necessária
privacidade em nossa Colônia
de Férias em Praia Grande, na
Vila Mirim, com uma área de
12 mil metros quadrados. Ela
está a apenas uma hora de São
Paulo e a 25 minutos de Santos. O local é aprazível, tranquilo e isolado.

A utilização é feita período
(das 8h às 17h30 ou das 18h às
22 horas).

Ela oferece completo serviço de hotelaria quatro estrelas
com auditório, salas de reuni-

ões, salas para petit-comités,
equipadas com telão, projeção
e gravação de vídeo, acesso
online à Internet, discagem direta, fax e serviço de secretaria

A Colônia oferece:
• Confortáveis acomodações
para 4 e 8 hóspedes, num
total de 120 apartamentos
(que incluem suítes para
ocasiões especiais como casamentos e bodas);
• Infraestrutura de hospedagem de primeira linha, com

moderno restaurante, salão
de festas e salão social;
• Alimentação controlada por
nutricionista com especialização no preparo de refeições segundo a idade;
• Quadras cobertas para jogos de salão (ginásio poliesportivo) e pista de bocha com dimensões profissionais;
• Piscina estrategicamente concebida para permitir ocupação em tempo integral, o que

possibilita intensa programação esportiva;
• Estacionamento
próprio,
terraço em mezanino, parque aquático;
• Dotada de poço artesiano
e gerador próprio, a Colônia tem plena autonomia de
água e luz.
O SindVend coloca à disposição das empresas uma série
de serviços que, de uma forma
ou outra, poderão contribuir
para o aprimoramento profissional de suas equipes.

Fotos das dependências Nuclave da Sede

Fotos da Colônia de Férias
em Vila Mirim, Praia Grande

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 01315903 – São Paulo – SP.
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Dia das Crianças em Praia Grande
Como ocorre todos os anos,
nossa Colônia de Férias recebeu inúmeras crianças, mamães, papais e familiares. A
equipe Só-Rindo, sempre atuante, não “deu folga” aos pequenos, sempre promovendo
muitas brincadeiras.
A Coca-Cola colaborou
com a data proporcionando às
crianças o doce deleite da degustação dos sucos Kapo.
Felizes, os pequenos aproveitaram cada minuto da estada na Colônia e prometeram “aprontar” mais no próximo ano.

Conheça mais
sobre a criança
O Dia Mundial da Criança, oficialmente, é 20 de novembro, data que a ONU reconhece como Dia Universal das
Crianças por ser a data em que
foi aprovada a Declaração dos

Direitos da Criança. Porém, a
data efetiva de comemoração
varia de país para país.
Como surgiu no Brasil –
Na década de 1920, o deputado federal Galdino do Valle Filho teve a idéia de “criar”
o dia das crianças. Os deputados aprovaram e o dia 12 de
outubro foi oficializado como
Dia da Criança pelo presidente Arthur Bernardes, por meio
do decreto nº 4867, de 5 de novembro de 1924.
Mas somente em 1960,
quando a Fábrica de Brinquedos Estrela fez uma promoção
conjunta com a Johnson & Johnson para lançar a “Semana
do Bebê Robusto” e aumentar
suas vendas, é que a data passou a ser comemorada. A estratégia deu certo, pois desde então o dia das Crianças é comemorado com muitos presentes.
Logo depois, outras empre-

sas decidiram criar a Semana
da Criança, para aumentar as
vendas. No ano seguinte, os fabricantes de brinquedos decidiram escolher um único dia
para a promoção e fizeram ressurgir o antigo decreto. A partir daí, o dia 12 de outubro se
tornou uma data importante
para o setor de brinquedos no
Brasil.
Cada país comemora o
evento em datas diferentes.

Declaração dos
Direitos da Criança
Adotada pela Assembleia
das Nações Unidas de 20 de
novembro de 1959 e ratificada
pelo Brasil
PREÂMBULO
VISTO que os povos das
Nações Unidas, na Carta, reafirmaram sua fé nos direitos
humanos fundamentais, na
dignidade e no valor do ser hu-

mano, e resolveram promover
o progresso social e melhores
condições de vida dentro de
uma liberdade mais ampla,
VISTO que as Nações Unidas, na Declaração Universal
dos Direitos Humanos proclamaram que todo homem tem
capacidade para gozar os direitos e as liberdades nela estabelecidos, sem distinção de
qualquer espécie, seja de raça,
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou
qualquer outra condição,
VISTO que a criança, em
decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de
proteção e cuidados especiais,
inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento,
VISTO que a necessidade
de tal proteção foi enunciada

na Declaração dos Direitos da
Criança em Genebra, de 1924,
e reconhecida na Declaração
Universal dos Direitos Humanos e nos estatutos das agências especializadas e organizações internacionais interessadas no bem-estar da criança,
Visto que a humanidade
deve à criança o melhor de
seus esforços,
ASSIM, A ASSEMBLEIA
GERAL PROCLAMA esta Declaração dos Direitos da Criança, visando que a criança tenha uma infância feliz e possa
gozar, em seu próprio benefício e no da sociedade, os direitos e as liberdades aqui enunciados e apela a que os pais, os
homens e as melhores em sua
qualidade de indivíduos, e as
organizações voluntárias, as
autoridades locais e os governos nacionais reconheçam estes direitos e se empenhem
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pela sua observância mediante
medidas legislativas e de outra
natureza, progressivamente
instituídas, de conformidade
com os seguintes princípios:
PRINCÍPIO 1º
A criança gozará todos os
direitos enunciados nesta Declaração. Todas as crianças,
absolutamente sem qualquer
exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou
discriminação por motivo de
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional
ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição,
quer sua ou de sua família.
PRINCÍPIO 2º
A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por outros
meios, a fim de lhe facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
de forma sadia e normal, em

condições de liberdade e dignidade. Na instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão
em conta, sobretudo, os melhores interesses da criança.
PRINCÍPIO 3º
Desde o nascimento, toda
criança terá direito a um nome
e a uma nacionalidade.
PRINCÍPIO 4º
A criança gozará os benefícios da previdência social.
Terá direito a crescer e criar-se com saúde; para isto, tanto à criança como à mãe, serão proporcionados cuidados
e proteção especiais, inclusive
adequados cuidados pré e pós-natais. A criança terá direito
à alimentação, recreação e assistência médica adequadas.
PRINCÍPIO 5º
À criança incapacitada física, mental ou socialmente serão proporcionados o tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua
condição peculiar.

PRINCÍPIO 6º
Para o desenvolvimento
completo e harmonioso de sua
personalidade, a criança precisa de amor e compreensão.
Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em
qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança moral e material, salvo circunstâncias excepcionais, a
criança da tenra idade não
será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às
crianças sem família e aquelas
que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial
e de outra natureza em prol da
manutenção dos filhos de famílias numerosas.
PRINCÍPIO 7º
A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo menos no grau primário.

Ser-lhe-á propiciada uma
educação capaz de promover
a sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais
oportunidades, desenvolver as
suas aptidões, sua capacidade
de emitir juízo e seu senso de
responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro
útil da sociedade.
Os melhores interesses da
criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua
educação e orientação; esta
responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais.
A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos
mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito.
PRINCÍPIO 8º
A criança figurará, em
quaisquer circunstâncias, entre os primeiros a receber proteção e socorro.
PRINCÍPIO 9º

A criança gozará proteção
contra quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração. Não será jamais objeto de
tráfico, sob qualquer forma.
Não será permitido à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente; de nenhuma forma será levada a ou
ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou
emprego que lhe prejudique a
saúde ou a educação ou que interfira em seu desenvolvimento físico, mental ou moral.
PRINCÍPIO 10º
A criança gozará proteção
contra atos que possam suscitar discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra
natureza. Criar-se-á num ambiente de compreensão, de tolerância, de amizade entre os
povos, de paz e de fraternidade universal e em plena consciência que seu esforço e aptidão devem ser postos a serviço
de seus semelhantes.

Torneio de Sinuca
Os “grandinhos” também
aproveitaram o feriadão e curtiram uma mesa de sinuca, com
torneio que terminou dia 12.
Sagrou-se campeão Juli-

berto Tedim de Miranda, que
recebe troféu do diretor Sérgio Auricchio (na foto, à direita). Weliton Fabrício Viana recebe o troféu de vice-campeão
de Romeu de Souza Filho.
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Você e a Previdência

Mães trabalhadoras têm direito ao salário-maternidade da Previdência
Benefício também é
pago para contribuintes
facultativas e individuais
e empregadas
domésticas

A

trabalhadora que contribui para a Previdência
Social tem direito ao salário-maternidade durante os 120
dias em que fica afastada do
trabalho em função do nascimento do filho. O benefício é
pago diretamente pela empresa para as trabalhadoras com
carteira assinada, enquanto as
contribuintes facultativas e individuais, as empregadas domésticas, a segurada especial e
a desempregada, que ainda se
encontra sob a condição de segurada, têm o benefício pago
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
• O valor do benefício varia
de acordo com a categoria
para a qual contribui a trabalhadora. O salário-maternidade que a trabalhadora
empregada ou avulsa rece-

•

•

•

•

be deve ser igual ao seu salário mensal, até o teto correspondente ao salário do
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
Aquelas que têm salário variável receberão o equivalente à média salarial dos
seis meses anteriores ao
parto.
As contribuintes com mais
de um emprego podem receber dois salários-maternidade, desde que contribuam para a Previdência Social em cada atividade exercida.
No caso das contribuintes
facultativas e individuais, é
preciso ressaltar que, para
ter direito ao benefício, elas
precisam ter pelo menos
dez contribuições consecutivas.
Já a segurada especial (trabalhadora rural) tem direito a um salário mínimo (R$
510), mas deve comprovar
pelo menos dez meses de
atividade rural.

Quando perde o emprego,
a segurada do INSS fica protegida por um período que pode
durar de 12 a 36 meses, o “período de graça”. Se o parto
acontece durante esse período,
a segurada também tem direito ao salário-maternidade.
No entanto, tanto para a segurada desempregada quanto para a contribuinte individual e a facultativa, o salário-maternidade pago será a média aritmética dos últimos 12
salários de contribuição (também dentro dos limites previdenciários), apurados em um
período de no máximo 15 meses.
Quando o salário-maternidade é concedido à segurada
desempregada, ele é pago diretamente pelo INSS. No entanto, não é possível recebê-lo
simultaneamente com o seguro-desemprego.
Como requerer – A trabalhadora empregada não sofrerá descontinuidade do salário,
por isso não precisa requerer o

benefício, que será pago pela
empresa diretamente na conta
da funcionária. O empregador
informa essa condição à Receita Federal do Brasil, responsável pelo recolhimento, e desconta esse valor das contribuições recolhidas para a Previdência Social sobre a folha de
salários.
Contribuintes individuais,
trabalhadoras avulsas, segurada especial, facultativas e empregadas domésticas ou mães
adotivas devem requerer o benefício nas Agências da Previdência Social (APS), após marcar data e hora de atendimento pela Central 135 ou pela internet.
No requerimento, é necessário informar o Número de
Identificação do Trabalhador
(NIT), PIS, PASEP ou CICI;
nome completo da requerente, nome completo da mãe e
data do nascimento. Em todos
os casos é preciso apresentar o
atestado do médico que a assiste durante a gravidez.

O cenário é pessimista para os aposentados
s perdas não são de hoje.
As aposentadorias e pensões já amargam mais de 18
anos de achatamento. Basta
fazer a conta: um aposentado
ou pensionista do INSS que ganhava 10 salários mínimos, em
1991, hoje recebe menos da
metade desse valor,
Há ainda aqueles que já
chegaram à barreira final das
perdas. Um aposentado que,
em 1991, ganhava dois salários mínimos, hoje ganha o
equivalente a um salário mínimo.

Em todos os casos de adoção, o benefício será pago pelo
INSS. O requerimento pode
ser feito pela página da Previdência Social ou pela Central
135.

Está chegando a hora
das matrículas para 2011

O achatamento dos benefícios vem de uma série histórica de decisões governamentais.

Ocorre que em 1988 os benefícios estavam defasados,
o que levou o constituinte da
época a estabelecer que o INSS
deveria restabelecer o mesmo

Adoção – A mulher que
adota uma criança também
tem direito ao salário-maternidade, seja ela empregada,
trabalhadora avulsa, segurada especial, contribuinte individual, facultativa ou empregada doméstica. O período de afastamento dependerá da idade da criança e varia
de 30 a 120 dias. Esse direito
é garantido mesmo que a mãe
biológica já tenha recebido salário maternidade.

Associados
têm desconto
no Mackenzie

A

A Constituição Federal de
1988 estabeleceu que as aposentadorias e pensões fossem
vinculadas ao mesmo número de salários mínimos que tinham na data da concessão.

No caso da empregada doméstica, ela própria, ou o empregador doméstico, pode dar
entrada no pedido do benefício nas APS, após marcar data
e hora de atendimento pela
Central 135, ou pela internet,
acrescentando o CPF do empregador.

número de salários mínimos
do início do benefício, passando a partir daí a obedecer sempre à paridade com o reajuste
conferido ao salário mínimo.
Em setembro de 1991, o
governo Collor desvinculou o
reajuste das aposentadorias
ao salário mínimo, iniciando
uma defasagem que fulmina
as aposentadorias e pensões.

As alternativas para minimizar o achatamento dos salários vão desde ações coletivas e projetos de lei e chega até
a desaposentação. E essa ação
faz com que os aposentados
que continuaram a trabalhar e
contribuir para o INSS tenham
revistos seus proventos.
Por exemplo, quem após
ter contribuído sempre sob o

teto máximo da Previdência,
recebia R$ 1.160,00 mensais.
Com a revisão, passou a receber o valor máximo, ou seja,
R$ 3.218,00.
A esperança dos aposentados e pensionistas é na luta do
senador Paulo Paim, que vem
se debatendo há muito tempo
para resolver esse problema de
injustiça social.

Está chegando a hora das
matrículas para 2011. Por isso,
lembramos que nossos associados têm desconto nas mensalidades.
Estão abertas as inscrições
no Processo Seletivo do próximo ano para os cursos de
Pós-Graduação Stricto Sensu
(Mestrado e Doutorado) e Lato
Sensu (Especialização) do Mackenzie.
Como associado do nosso
Sindicato, você pode se beneficiar de um desconto de 10%
na mensalidade de um curso
de Pós-Graduação numa das
melhores universidades de São
Paulo.
O Mackenzie oferece 10
cursos de Mestrado, 7 de Doutorado e mais de 60 cursos de
Especialização. Informações:
Tel. (11) 2114-8415.
Aproveite!
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Executivos

Sesc

Spal realiza Assembleia Geral
no SindVend

Novos membros do Conselho Nacional

E

m 21 de setembro último,
a Spal Indústria Brasileira
de Bebidas S. A. realizou, em
nossas dependências, a Assembleia Geral Extraordinária da
categoria.
Ela visou a formalização do
direito dos Executivos de Vendas ao programa PLR (Participação nos Lucros e Resultados), equivalente ao valor
de 1,3 (um vírgula três) salários da remuneração mensal,

a ser paga em uma única parcela anual no mês de março, se
atingidas as metas.
Eles também terão direito a
um plano de assistência médica superior, passando da categoria Branco para a categoria
Bronze.
A Assembleia contou com a
presença de Edson Ribeiro Pinto, presidente do SindVend e,
pela Spal, César Ortiz, gerente
de Recursos Humanos.

Executivos de Vendas
da Coca-Cola FEMSA
e Edson Ribeiro Pinto
(em pé)

O SindVend mantém seus associados bem
informados sobre os acontecimentos relacionados
ao movimento da categoria. Através de uma
Assessoria Jurídica, o SindVend oferece toda
a assistência a seus associados, nas questões
trabalhistas, individuais e coletivas.
Associe-se. Informações: (11) 3116-3750.

D

ia 26 de outubro, conselheiros do Sesc de todo
o país se reuniram no Departamento Nacional, no Rio de
Janeiro, para a última reunião
anual de 2010.
Na ocasião foram apresentados os novos membros do
Posse dos Conselheiros
Ministério do
Trabalho e Emprego
Titular: Francisco
Assunção Álvares Pereira
Suplente: Rafael
Oliveira Galvão

“Este é um colegiado que
orienta o destino da nossa entidade. A presença de vocês
aqui, hoje, representa a soma
de forças para a melhoria da
qualidade de vida dos mais de
10 milhões de trabalhadores
do comércio.” Dessa forma, o
presidente do Conselho Nacional do Sesc, Antonio Oliveira
Santos saudou os novos companheiros.

Conselho Nacional, os representantes das Centrais Sindicais: Adilson Ribeiro Teles, da
Central Única dos Trabalhadores (CUT); José Rodrigues de
Souza, também da CUT; Carlos Dionízio de Morais, da Força Sindical; Edson Ribeiro Pin-

to, da Nova Central Sindical
dos Trabalhadores (NCST) e
José Alves Paixão, também
da NCST; Valmir de Almeida
Lima, da União Geral dos Trabalhadores, UGT.

Centrais Sindicais
Titulares
Adeilson Ribeiro
Teles (CUT)
José Rodrigues de
Souza (CUT)
Carlos Dionízio de
Morais (FS)
José Alves Paixão (NCST)
Valmir de Almeida Lima (UGT)
“É uma alegria e uma honra poder fazer parte deste grupo. Nosso objetivo inicial é conhecer a fundo a missão e os
valores da Entidade para contribuir sempre de forma propositiva a esta Entidade que
interfere no dia a dia do trabalhador brasileiro”, afirmou
Adilson Teles, representante
da CUT, que pediu a palavra
sobre a primeira participação

Suplentes
Amarildo Pedro
Cenci (CUT)
Gilberto da Paixão
Fonseca (CUT)
José Carlos Guincho (FS)
José Elpídio Malfati (FS)
Edson Ribeiro Pinto
(NCST)
José Moacyr Malvino
Pereira (UGT)
das Centrais Sindicais no Conselho.
Após, o diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc,
Maron Emile Abi-Abib, apresentou um breve histórico da
Entidade e dados atuais da instituição, no qual todos os presentes puderam conferir os
resultados dos trabalhos em
2009.

Escrever bem não é luxo Milton Claro
Um texto corretamente escrito transmite com mais exatidão aquilo que você quer dizer. Evita mal-entendidos, evita perda de tempo e, muitas vezes, evita sérios prejuízos. Cuide bem do que escreve
Um colega meu cortou a conversa para dizer “uma tia minha já esteve lá inúmeras vezes”
Ao falar e escrever com correção, estamos dando a quem nos ouve e lê condições de entender nossas idéias sem distorção. Daí, a importância de escolher com cuidado as palavras que empregamos e a forma como as usamos. As frases mais curtas, objetivas e concisas também trabalham nesse sentido.
Na frase acima, temos o possessivo meu-minha usado duas vezes. Falarmos “um colega meu” é bastante comum, no entanto melhor faríamos se disséssemos apenas “um colega cortou a conversa” etc. Todos entenderão de que nos referimos a um colega nosso, e
não de outra pessoa. A frase fica mais curta, e isso só já é uma vantagem. Mas fica mais
elegante, também.
Agora, note que a pessoa não deveria eliminar o possessivo ao se referir à tia, porque a
tia pode ser uma tia qualquer, não necessariamente a dela.
Por outro lado, num outro contexto, o emprego de “um colega” pode significar que nos
referimos a outra pessoa, e não a um colega nosso. Como quando contamos fato acontecido com outra pessoa: “Quando ele entrou na sala, um colega o preveniu da chegada do
diretor”. Nâo é preciso dizer “um colega dele” para entendermos corretamente o relato.
Esta digressão mais ou menos longa sobre uma expressão corriqueira, e que nem chega a ser um erro de linguagem, serve para vermos como é importante cuidar da linguagem
que usamos – um treinamento que só se consegue lendo, lendo, lendo...

A temperatura deve cair nas próximas horas, por conta da chegada de uma frente fria etc. etc.
Evite os modismos. Como acontece com os chavões (outra hora falamos deles), não é
nada elegante usá-los. De vez em quando, aparece uma palavra mágica para transmitir
uma idéia e, por comodidade, ela acaba sendo usada a três por quatro.
Veja os noticiários do tempo, os noticiários policiais... Nada é “por causa”, nada é “devido a”, nada é “em razão de”. Tudo é “por conta”.
Evite os modismos, eles empobrecem sua linguagem.
Não agüento mais essa pressão. Daqui a pouco, expludo!
Você pode explodir, só não pode dizer “expludo”. Esse verbo é exigente, só permite
usarmos as formas que começam com “explode” e “explodi”: explodi, explodiu, explode,
explodirá. Expludo, não pode!
(Então, se você vai mesmo explodir, como deve dizer? Tem jeito, sim. Diga “Daqui a
pouco, vou explodir” ou explodirei.)
Nenhum ficou lá para ver o fim.
Achou o erro? De fato, aqui pode não ter erro nenhum. Depende do que se quis dizer, e
isso depende do que vinha sendo dito.
Por exemplo: “A solenidade estava chata. Nenhum ficou lá para ver”. Aqui, o emprego
está incorreto. O que se quer dizer é que todos saíram, não sobrou sequer um. Então, vale
“A solenidade estava chata. Nem um ficou lá para ver”.
Já aqui, o “nenhum” é o antônimo de “algum”, está correto: “Na floresta, nenhuma árvore supera a umaúma”.
Difícil? Pois aí está a graça da comunicação!

À medida em que mais pessoas iam chegando, a confusão aumentava.
Simplifique. Por que o “em que”? “À medida que as pessoas iam chegando” é mais simples e a única forma correta. Se estiver escrevendo, tudo bem, não há o que melhorar. Mas
se estiver falando, prefira a ordem direta: A confusão aumentava à medida que mais pessoas iam chegando. Primeiro contamos o fato principal (aumentava a confusão, que, naturalmente, já existia) e depois damos um esclarecimento adicional (à medida que mais
pessoas iam chegando).

No próximo número tem mais.

Milton Claro é publicitário, escritor e criador do site www.santamissa.com.br.
Email: milton.claro@kreanto.com.br
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Colônia de Férias

A mais bela e mais completa das praias paulistas

Ela é sua, VENDEDOR!
Venha conhecê-la

