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Dissídio da categoria
– 2013/2014
A Diretoria do Sindicato, liderada pelo presidente Edson
Ribeiro Pinto, e com suporte em sua assessoria jurídica e
econômica, encerrou as negociações envolvendo Fiesp, Fecomércio, Sinac (Sindicato das
Empresas dos Empregados
Vendedores de Consórcios) e
dezenas de sindicatos que congregam indústrias, empresas
do comércio e de serviços.
Novamente este ano as negociações foram em separado
com Sinac, Fiesp e Fecomércio

Faz-de-conta...
O Brasil vive o país do faz-de-conta. Durante anos e
anos os desmandos e desfazeres foram anestesiando o nosso povo.
Os partidos políticos não
têm uma linha ideológica?
Faz-de-conta que está bem é
só mais uma gota no grande
cálice da paciência do povo.
Votamos em candidatos por
sua simpatia, por um par de
botinas novas ou para agradar
o patrão, e está resolvido. Página 2.

e diversos sindicatos, inclusive Sincamesp e Sincoelétrico,
tendo as partes logrado efetuar as convenções coletivas. Entretanto, novamente, ficaram
de fora muitos sindicatos patronais, que se recusaram à negociação, numa injustificada resistência, não obstante o estímulo da Constituição e da CLT
à negociação. Assim, foi necessário instaurar Dissídio para os
não convenentes, aguardando-se ocorra nos autos alguns
acordos judiciais. Página 3.

Colônia de Férias
ASSOCIADOS,
ATENÇÃO!

1º de Outubro Dia Pan-Americano do Vendedor

A ti, Vendedor
No princípio, a égua-madrinha vinha à frente, anunciando a tropa. Lá vinha, pela estrada poeirenta, o almocreve.
Uma encomenda de uma
peça de tecido aqui, duas dúzias de chapéu coco para o armazém, uma caixa de bala
para o coronel.
Tudo entregue e, de novo,
pela estrada poeirenta, lá vai o almocreve seguindo seu caminho.
Depois, veio o mascate.
A seda é a melhor da China, garante ele. Botões de madrepérola, asseguro. Foi o melhor óleo de cabelo que consegui na praça. E o linho é 120
Taylor, pode ficar tranquilo.
No encontro transformado em amizade, o velho mas-

cate, de pesadas malas às costas, visitava cidades, vilas,
povoados, fazendas distantes,
distantes distâncias.
As estradas foram asfaltadas. Os vizinhos se aproximaram tanto, que os caminhos
foram encurtados.
O almocreve sumiu. Sumiu o mascate. Nasceu o viajante. Surgiu o Vendedor.
A peça de tecido foi substituída pelo trator. A caixa de
bala, pela máquina de escrever. Os botões de madrepérola são computadores comercializados nos grandes centros.
Mas o ideal é o mesmo. Se
há compradores, é necessário
VOCÊ, VENDEDOR.

E, na dura estrada da vida,
você continua cruzando os
caminhos, atendendo com o
mesmo sorriso a todos, lembrando toda uma tradição
que se moderniza, mas não
pode deixar de existir.
A ti, VENDEDOR, nossa
homenagem.
Wilson Maux
(O autor deste texto, escrito na década de 1980, é Wilson
Maux [1937 – 2011] jornalista, poeta, ator, professor e escritor, a quem
prestamos homenagem por ter sempre prestigiado nosso Sindicato e,
principalmente, nossa categoria.
Texto reproduzido de
edição de O Arauto dos Vendedores)

O caixeiro-viajante era um vendedor que visitava os comerciantes fazendo vendas por atacado. No século XIX
e início do século XX, o vendedor se deslocava a cavalo, mula ou burro. A partir das décadas de 1920 e 1930 os
animais começaram a ser substituídos por automóveis

No mês de setembro, nossa Colônia de Férias estará
fechada para todo e qualquer
evento. A razão é que estamos
promovendo reformas e consertos a fim de podermos receber melhor ainda nossos associados, família e convidados.
Aguardem, pois em outubro
ela estará novinha esperando
por vocês.

Festas na praia
Nestes últimos meses, nosso
Departamento Social, diretores
e associados festejaram algumas datas em nossa Colônia de
Férias. A mais animada foi a do
mês de junho, que contou com
a “caipirada”. Veja na página 12.
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Faz-de-conta...
dos criminosos? As pessoas estão
reféns da bandidagem? O poder
da polícia está esvaziado por que
os criminosos precisam ser tratados com mais respeito do que eles
tiveram com suas vítimas? Faz-de-conta que está bem, vamos
esperar que nada aconteça com a
nossa família. Mais uma gota.
As penitenciárias são escritórios de trabalho do crime organizado atuando fora dela? Faz-de-conta que está bem.

O

Brasil vive o país do faz-de-conta. Durante anos e anos
os desmandos e desfazeres foram
anestesiando o nosso povo.
Os partidos políticos não têm
uma linha ideológica? Faz-de-conta que está bem é só mais uma
gota no grande cálice da paciência do povo. Votamos em candidatos por sua simpatia, por um par
de botinas novas ou para agradar
o patrão, e está resolvido.
O governo pediu ao povo que
entregasse suas armas, mas esqueceu de pedir também as armas

As categorias de trabalhadores são enfraquecidas pela criação descontrolada de sindicatos
sem a mínima condição de lutar
pela classe? Faz-de-conta...
A Justiça tem 70 milhões de
processos pendentes para julgamento? Faz-de-conta...
Pessoas são condenadas em
processos rumorosos, mas ninguém sabe se as penas um dia serão aplicadas? Faz-de-conta...
Políticos são condenados por
desvio de dinheiro público, mas
são blindados pelo corporativismo, se elegem de novo e continuam aí? Faz-de-conta que está
bem, quando foram eleitos ainda não existia a Lei da Ficha Limpa. (Ora, e esse detalhe os torna

dignos de seguirem legislando em
nome do povo?).
O atendimento à saúde é precário, há municípios sem um único pediatra? Faz-de-conta...
As escolas não têm professores,
as merendas são preparadas com
produtos vencidos? Faz-de-conta...
Trens, ônibus e metrô viajam
superlotados, nas grandes metrópoles o povo gasta quase 3 horas
por dia indo e voltando do trabalho. O leite sobe, as frutas e verduras sobem, a inflação pesa no
bolso do trabalhador – agora ainda vão aumentar R$ 0,20 no preço do ônibus?! Não faz mais de
conta que está bem, não! Essa
foi a pequena gota que transbordou o grande cálice da paciência
do povo.
O povo percebeu que os seus
representantes eleitos já não trabalhavam para o povo, mas para
si mesmos, em meio à corrupção e
corporativismo.
Milhões de pessoas foram às
ruas simultaneamente em muitas capitais brasileiras exigindo
o que há muito lhes vinha sendo
negado: o direito de serem respeitadas, o direito de serem ouvidas,
o direito de receberem em bene-

fícios sociais o dinheiro dos cinco meses que cada uma delas trabalha todo ano para contribuir ao
governo em impostos.
Os governantes ficaram atônitos, “que foi que eu fiz para justificar tanta revolta?!” O problema não foi o que eles fizeram, foi
o que não fizeram. Ou o que fizeram torto. Quando perceberam
isso, e a gravidade do momento,
correram a se retratar, a apoiar as
reivindicações populares dizendo
“é isso mesmo! estamos com vocês, precisamos consertar, vamos
já cancelar os aumentos das tarifas de ônibus, vamos reformar o
sistema político, vamos ver todo
o resto”.
Quanta compreensão! Só que
tardia. Se concordam em que estava errado, por que não consertaram antes? Aí, como prova de
que Deus é mesmo brasileiro, a
resposta vem na providencial visita do Papa Francisco. Nem através
de suas pregações religiosas, mas
através de seu comportamento.
Se sua visita deixou uma marca, essa marca foi um profundo
respeito pelo povo. Em primeiro lugar, vimos um carro popular sem blindagem, trocado em
outros momentos por um Papa-

móvel também sem blindagem.
Em segundo lugar, para agonia
de sua segurança, inúmeras vezes o Papa fez parar o carro para
descer e praticamente se misturar
ao povo. Ele não apenas fala, ele
quer tocar o povo e ouvir o povo.
Ele quer dialogar com o povo.
Um papa que rejeita a blindagem e prega o diálogo – essa foi a
grande mensagem.
O nosso povo não quer muita coisa: quer apenas a aplicação
correta dos impostos que paga,
quer a aplicação justa das punições, quer organismos públicos
também sem blindagem – francos, sem protelar decisões ad infinitum, reportando ao povo com
clareza como é aplicado o altíssimo imposto que ele paga.
Entendo que o povo brasileiro
quer transparência, quer ser ouvido. Quer dialogar, que é a melhor
forma de entendimento. Quer
deixar as manifestações de rua
para a história.
Se os nossos governantes ouvirem, os trabalhadores agradecem.
Edson Ribeiro Pinto
Presidente

Opinião

A máscara, o protesto e o vândalo Vilson Antonio Romero*

G

uy Fawkes viveu pouco
mais de 35 anos. Soldado
inglês católico, nascido na Londres de 1570, foi executado na
forca por traição e tentativa
de assassinato no inverno de
1606. Na Conspiração da Pólvora que pretendia matar o rei
protestante Jaime I, ele era o
guardião dos barris de pólvora que iriam explodir o Parlamento do Reino Unido, plano
malsucedido com a descoberta
e desarme do levante liderado
por Robert Catesby.
A imagem de Fawkes se tornou um símbolo de rebelião e
de anarquia, reforçada numa
série de romances gráficos escrita por Alan Moore, publicada originariamente em 1982, e
relançada pela DC Comics em
1988, denominada “V de Vingança” no Brasil.
Pois a máscara estilizada
de Fawkes, usada pela personagem anarquista alcunhado
de V na “graphic novel”, virou
ícone do grupo “Anonymous”
que se une através das redes
sociais desde 2003, apoiando

diversos movimentos e causas como Occupy Wall Street, a Primavera Árabe e defendendo Julian Assange, fundador do Wikileaks.
Agora, a representação de
protesto aporta no Brasil, es-

condendo o rosto de muitos
dos manifestantes que neste
mês de junho iniciaram protestos nas principais cidades,
com a contestação focada em
seu nascedouro no aumento da
tarifa do transporte coletivo.
Como estes protestos descambaram para a violência e
o vandalismo, provocados ou
não pela repressão policial, a
verdadeira motivação se esvai
no registro de paredes pichadas, vitrines quebradas, veículos depredados e queimados e pessoas feridas e presas.
A cena de pseudo Primavera
Brasileira, ou pré-Inverno Nacional se sobressai ao protesto justo.
Foi incorporado à pauta

o combate à PEC 37 que retira poderes do Ministério Público e as críticas aos gastos
com a Copa das Confederações, como pano de fundo de
uma insatisfação que tem outras causas igualmente.
No rol da grita nacional,
onde caras limpas ou mascaradas protestam com justa razão
e um pequeno número de baderneiros promove arruaças e
depredações, rechaçadas pela
polícia, assoma a precariedade da contraprestação do Estado pela elevada carga de tributos arrecadada, refletida na
saúde, educação, segurança,
transporte público, infraestrutura, moradia e um sem-número de outros bens e serviços a

serem supridos ou subvencionados pelas esferas de governo.
A mobilização e o protesto são indissociáveis dos regimes democráticos. A inquietude é própria dos jovens. Mas a
justiça de todas estas reivindicações não pode ser maculada
pela covardia do vandalismo
e da violência atrás da máscara. O patrimônio público e privado não pode ser alvo da ira
de quem pretende ser ouvido e
atendido nos seus pleitos. Justíssimos!
(*) Jornalista e diretor da Associação Riograndense de Imprensa
(Publicado no Jornal do
Diap de 1°/julho/2013)

Este jornal é Órgão Oficial do Sindicato dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo
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R. Santo Amaro, 255 - Bela Vista - SP - CEP 01315-903.
Tel.: (0xx11) 3116-3750 - Fax: (0xx11) 3116-3795
Registrado no DNPI sob nº 253.158.
• Presidente: Edson Ribeiro Pinto
• 1º Secretário: Roberto Nascimento
• 1º Tesoureiro: Jorge Evangelista Lima

• Jornalista responsável: Lilly D. Portella (MTb 10.394)
• Editoração eletrônica: Manuel Rebelato Miramontes
• Fotos: SindVend, Arquivo e Camarão
Esta é uma publicação quadrimestral, com distribuição gratuita.
• Home-page: www.sindvend.com.br
• Impressão: G set Indústria Gráfica e Editora Ltda.
(As matérias assinadas não refletem, necessariamente, a opinião deste jornal).
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Negociações Coletivas – 2013/2014
Encerramento da parte amigável – Convenções

A

Diretoria do Sindicato,
liderada pelo presidente
Edson Ribeiro Pinto, e com
suporte em sua assessoria jurídica e econômica, encerrou as
negociações envolvendo Fiesp,
Fecomércio, Sinac (Sindicato
das Empresas dos Empregados
Vendedores de Consórcios) e
dezenas de sindicatos que congregam indústrias, empresas
do comércio e de serviços.
Novamente este ano as negociações foram em separado
com Sinac, Fiesp e Fecomércio e diversos sindicatos, inclusive Sincamesp e Sincoelétrico, tendo as partes logrado efetuar as convenções coletivas. Entretanto, novamente, ficaram de fora muitos sindicatos patronais, que se recusaram à negociação, numa
injustificada resistência, não
obstante o estímulo da Constituição e da CLT à negociação.
Assim, foi necessário instaurar
Dissídio para os não convenentes, aguardando-se ocorra nos
autos alguns acordos judiciais.

Convenções
Fecomércio (e sindicatos
do comércio) – Assinada com
a Fecomércio e Sindicatos do
Comercio. Já em vigor. Registro no MT e em processamento.
Sincamesp - Processo:
46219.020177/2013-09
Sincoelétrico – Assinada
com o Sincoelétrico. Já em
vigor. Registro no MT e em
processamento.

Fiesp (e sindicatos da indústria) – assinada com a
Fiesp e sindicatos da indústria. Já em vigor. Registro no
MT e em processamento.
Sinac – Sindicato Nacional dos Administradores
de Consórcio – Processo nº.
46219.019308/2013-05.
Dessas negociações foram
conseguidas algumas conquistas, como o aumento salarial
(6,97%); sendo para Sinac – 8%.

Fixou-se o piso
da categoria
Comércio/Sincamesp
e
Sincoelétrico = R$ 896,40 admissão e R$ 1.101,40 efetivo;
Indústria = R$ 896,40 admissão e R$ R$ 1.101,60 (efetivo);
Sinac = Piso
Sendo que para os vendedores de consórcio (Sinac) o
piso, na admissão é dividido
em 2 partes: treinamento etc.
= R$ 773,28 (até 90 dias); R$
797,04 de 91º a 150º dias; e o
efetivo a partir do 151º dia no
importe de R$ 1.112,40.
Obs.: Sinac o reajuste sobre
o salário é 8%.

Dr. Henrique Pedroso de Moraes, Dr. José Luiz Eustáquio, Sr. Edson Ribeiro Pinto, Dr. Alexandre Pazzero, Dr.
Nivaldo Pessini e Dr. Valdemar Cardoso de Andrade

Categorias abrangidas

Edson Ribeiro Pinto, Dr. Alexandre Pazero e Dr. Nivaldo Pessini

Demais cláusulas de
todas as convenções
Além disso, foi aumento o
percentual de indenização de
creche (que passa para 40% do
valor normativo para a indústria, comércio e Sinac); mantido o percentual do seguro

Dr. Nivaldo Pessini e Dr. Valdemar Cardoso de Andrade

Drs. Henrique Pedroso de Moraes e José Luiz Eustáquio

Edson Ribeiro Pinto, presidente do nosso Sindicato

do veículo (que permanece a
100% para todos os convenentes), além de manutenção de
todas as conquistas anteriores
(km rodado, auxílio funeral,

entre outras), tudo conforme
se vê em nosso site, para todo
o Estado de São Paulo.
Vigência: de 1°/07/2013 a
30/6/2014.

São elas: 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
assemelhadas ou equivalentes,
ainda que com outras denominações.
Desta forma, aguardamos
que o E. Tribunal atribua aos
não convenentes as cláusulas
da Pauta de Reivindicações,
visto que todas são no sentido de proteção mínima do trabalhador em vendas externas.
Chamamos ainda a atenção de
todos para os textos das convenções na integra em nosso
site: www.vendedores.com.br
Nivaldo Pessini
Advogado
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Opinião

O analfabeto midiático Celso Vicenzi*

E

le ouve e assimila sem
questionar, fala e repete o
que ouviu, não participa dos
acontecimentos políticos, aliás, abomina a política, mas usa
as redes sociais com ganas e
ânsias de quem veio para justiçar o mundo. Prega ideias preconceituosas e discriminatórias, e interpreta os fatos com a
ingenuidade de quem não sabe
quem o manipula. Nas passeatas e na internet, pede liberdade de expressão, mas censura e
ataca quem defende bandeiras
políticas.
Ele não sabe que o custo de
vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do
sapato e do remédio dependem das decisões políticas. E
que elas – na era da informação instantânea de massa – são
muito influenciadas pela manipulação midiática dos fatos.
Não vê a pressão de jornalistas e colunistas na mídia impressa, em emissoras de rádio
e tevê – que também estão presentes na internet – a anunciar
catástrofes diárias na contramão do que apontam as estatísticas mais confiáveis.
Avanços significativos são
desprezados e pequenos deslizes são tratados como se fossem enormes escândalos. O
objetivo é desestabilizar e impedir que políticas públicas de
sucesso possam ameaçar os lucros da iniciativa privada. O
mesmo tratamento não se aplica a determinados partidos políticos e a corruptos que ajudam a manter a enorme desi-

gualdade social no País.
Questões iguais ou semelhantes são tratadas de forma
distinta pela mídia. Aula prática: prestar atenção como a mídia conduz o noticiário sobre o
escabroso caso que veio à tona
com as informações da alemã
Siemens. Não houve nenhuma indignação dos principais
colunistas, nenhum editorial
contundente. A principal emissora de TV do País calou-se por
duas semanas após matéria de
capa da revista IstoÉ, denunciando o esquema de superfaturar trens e metrôs em 30%.
O analfabeto midiático é
tão burro que se orgulha e estufa o peito para dizer que viu/
ouviu a informação no Jornal Nacional e leu na Veja,
por exemplo. Ele não entende
como é produzida cada notícia: como se escolhem as pautas e as fontes, sabendo antecipadamente como cada uma delas vai se pronunciar.

Não desconfia que, em muitas tevês, revistas e jornais,
a notícia já sai quase pronta da redação, bastando ouvir as pessoas que vão confirmar o que o jornalista, o editor e, principalmente, o “dono
da voz” (obrigado, Chico Buarque!) quer como a verdade dos
fatos.
Para isso as notícias se
apoiam, às vezes, em fotos
e imagens. Dizem que “uma
foto vale mais que mil palavras”. Não é tão simples (Millôr, ironicamente, contra-argumentou: “Então diga isto
com uma imagem”). Fotos e
imagens também são construções, a partir de um determinado olhar. Também as imagens podem ser manipuladas e
editadas “ao gosto do freguês”.
Há uma infinidade de
exemplos. Usaram-se imagens
para provar que o Iraque possuía depósitos de armas químicas que nunca foram encontra-

dos. A irresponsabilidade e a
falta de independência da mídia norte-americana ajudaram
a convencer a opinião pública,
e mais uma guerra com milhares de inocentes mortos foi deflagrada.
O analfabeto midiático não
percebe que o enfoque pode
ser uma escolha construída
para chegar a conclusões que
seriam diferentes se outras
fontes fossem contatadas ou os
jornalistas narrassem os fatos
de outro ponto de vista.
O analfabeto midiático
imagina que tudo pode ser
compreendido sem o mínimo
de esforço intelectual. Não se
apoia na filosofia, na sociologia, na história, na antropologia, nas ciências política e
econômica – para não estender demais os campos do conhecimento – para compreender minimamente a complexidade dos fatos. Sua mente não
absorve tanta informação e ele
prefere acreditar em “especialistas” e veículos de comunicação comprometidos com interesses de poderosos grupos políticos e econômicos.
Lê pouquíssimo, geralmente “best-sellers” e livros de autoajuda. Tem certeza de que o
que lê, ouve e vê é o suficiente,
e corresponde à realidade. Não
sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, e o
pior de todos os bandidos que
é o político vigarista, pilantra,
o corrupto e o espoliador das

empresas nacionais e multinacionais.
O analfabeto midiático gosta de criticar os políticos corruptos e não entende que eles
são uma extensão do capital,
tão necessários para aumentar
fortunas e concentrar a renda.
Por isso recebem todo o apoio
financeiro para serem eleitos.
E, depois, contribuem para
drenar o dinheiro do Estado
para uma parcela da iniciativa privada e para os bolsos de
uma elite que se especializou
em roubar o dinheiro público.
Assim, por vias tortas, só
sabe enxergar o político corrupto sem nunca identificar
o empresário corruptor, o detentor do grande capital, que
aprisiona os governos, com a
enorme contribuição da mídia,
para adotar políticas que privilegiam os mais ricos e mantenham à margem as populações mais pobres. Em resumo:
destroem a democracia. Para
o analfabeto midiático, Brecht
teria, ainda, uma última observação a fazer: Nada é impossível de mudar. Desconfiai
do mais trivial, na aparência
singelo. E examinai, sobretudo, o que parece habitual.
(*) Jornalista e ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina. Prêmio Esso de Ciência e Tecnologia. Autor de “Gol é Orgasmo”,
com ilustrações de Paulo Caruso, editora Unisul. Escreve humor no twitter @celso_vicenzi
(Publicado no Jornal do
Diap de 16/ago /2013)

Corrupção x desmoralização da política Jorge Ramos Mizael*

A

política brasileira tem
sido palco de escândalos
que abalam a confiança do
cidadão-eleitor e desestimula
a participação popular nas várias esferas de governo e poder. A demonização da política
está ligada à maçante divulgação de atos de corrupção praticados por alguns agentes públicos. Esses atos, de maneira
geral, se resumem ao desvio e
ou mal uso de verbas públicas.
Porém, um político corrupto é tão detestável quanto
um policial que aceita suborno, um médico que bate o ponto na rede pública e corre para
atender na sua clínica particu-

zantes, dotados de poder e de
maldade.

lar e um eleitor
que vende o seu
voto.
Deste modo,
dizer que todos
os policiais recebem
suborno, que todos
os médicos forjam os seus pontos ou que todo eleitor é vendido não expressa a realidade.
De nenhuma maneira se pode
deixar contaminar o todo por
atos de poucos e nem tampouco confundir tais aberrações
com todo segmento ou instituição.

Ao longo dos últimos anos,
a população tem se afastado continuamente da política
e da sociedade civil organizada. Esse distanciamento deve-se à pintura midiática de que
políticos são seres aterrori-

A grande parte dos atos
praticados nas esferas de poder espelha – quer queira ou
não – a nossa sociedade, em
todas as suas dimensões. Sendo bem realista, o desvio moral não é uma exclusividade dos agentes políticos, mas,
sim, inerente à personalidade
humana.
Ainda assim, as decepções
não devem desestimular a participação popular nas instâncias de poder e nem findar na
desmoralização total da política como tem acontecido.

Ademais, até onde se sabe, a
política é o único meio pacífico
de solução dos grandes problemas sociais.
Deste modo, somente por
meio da participação maciça
da população, madura e contínua estará contribuindo para o
aperfeiçoando do sistema, fortalecimento da democracia e,
consequentemente, ampliação
das garantias individuais.
(*) Graduado em Ciência Política pelo Centro Universitário
UDF. É assessor legislativo na
consultoria política Queiroz Assessoria de Consultoria Ltda.
(Publicado no Jornal
do Diap de 25/jul/2013)
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A sociedade civil existe! Renato de Oliveira*

M

uito se tem comprazido
os apologistas da “sociedade em rede” e de outras
facilidades retóricas para explicar o que vem acontecendo
no Brasil. É como se a utopia
da abolição da Política, sempre
sonhada pelas elites quando
acomodadas em seus interesses, fosse incorporada por analistas fascinados pelas assim
chamadas “novas tecnologias”.
Ora, sejamos mais clássicos em
nossas reflexões!
O que estamos assistindo
ao longo das últimas três décadas é à quebra do pacto político que permitiu a saída constitucional de 1988. Em síntese,
aquele pacto afirmava que é
possível resolver os problemas
estruturais da sociedade brasileira num regime de democra-

cia representativa.
Para tanto, procurou-se assegurar a
prioridade de políticas públicas através
dos “mínimos constitucionais” que o Estado investiria nos setores críticos da educação e saúde, emblemas daqueles problemas estruturais, enquanto o SUS tornou-se uma espécie de
símbolo daquele pacto.
O que aconteceu desde então dispensa comentários. Somos o 72º país em investimento em saúde por habitante, a
educação de base não educa
ninguém e a educação superior
é objeto de populismos que só

elidem o principal: abrir perspectivas aos jovens e preparar a sociedade para o futuro.
Isto sem falarmos na “solução”
proposta para a crise econômica de 2008, que, em nome de
um keynesianismo de segunda
categoria, perdeu a oportuni-

dade de medidas estruturais que preparassem o desenvolvimento.
Fechando-se atrás de
medidas provisórias e de
míticos programas de metas de inflação, o sistema
político – Poderes e partidos políticos confundidos
– transformou-se num sistema de negociações escusas (fiquemos nesta formulação...) de interesses
privados, enquanto à massa dos cidadãos que ansiaram pela democracia sobrou o destino de “batalhadores” num mercado de trabalho
desde sempre submetido aos
senhores de rendas, privados
e estatais.
Seria impensável esse sistema sem a corrupção generali-

zada, da qual os “investimentos” no futebol transformado
em circo constituem a infeliz
tentativa de um toque de classe!
Aí está o troco, senhores!
Nada mais simbólico dessa sociedade civil que cobra o pacto de 1988 do que a frase lida
num dos cartazes de uma das
incontáveis
manifestações:
“Enfiem os R$ 0,20 no SUS!”
Em 1985 essa sociedade civil derrubou uma ditadura,
e desde então não por calada
fez-se silêncio. Abram alas!

que o Congresso aprovasse a
Convenção 158 da OIT ou que
em todas as desonerações que
beneficiam os empresários se
exigisse a diminuição da taxa
de rotatividade), a curva dos
gastos do seguro-desemprego
tenderia a se estabilizar, depois de sua elevação.

agora, a começar pelos que se
dependuram no ministério da
Fazenda, é garantir- vejam que
avidez vampiresca - que se piore o seguro-desemprego e se
corrija o seu valor abaixo da
correção do salário mínimo.
A luz do dia, ao desmontar
o paradoxo, faz mal aos vampiros-rentistas.

(*) Sociólogo, professor aposentado da UFRGS, ex-presidente do Andes/Sindicato Nacional, ex-secretário de estado da Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
(Publicado no Jornal
do Diap de 27/jun/2013)

Desmontando um paradoxo João Guilherme Vargas Netto*

O

s vampiros, todos sabem,
querem sempre chupar
até a última gota o sangue de
suas vítimas.
Os rentistas, por sua vez,
não se conformam com os ganhos dos trabalhadores, querem diminuí-los a todo custo.
Para eles, trabalhador bom é
o que se mata de trabalhar por
quase nada e sobrevive sem direitos - um morto-vivo.
Já fazem enorme pressão
contra os aumentos do salário
mínimo. Agora investem con-

tra o seguro-desemprego, exatamente quando o Ministério
do Trabalho e Emprego discute o porcentual de correção
dos valores a serem pagos.
E, como são espertos, agita o paradoxo do aumento dos
gastos com o seguro-desemprego apesar da diminuição do
desemprego, insinuando descontrole ou fraude.
É fácil desmontar o paradoxo, como o fez o ministro
do Trabalho: as despesas com
o seguro-desemprego cresce-

ram, apesar da queda do desemprego, porque houve uma
forte formalização dos vínculos empregatícios, porque houve acesso continuado ao direito, porque houve os reajustes do salário mínimo (que sistematicamente vinham corrigindo os valores do seguro) e
porque há, no Brasil, a escandalosa rotatividade da mão de
obra.
Se a rotatividade fosse
combatida e diminuída (e para
isto seria preciso, pelo menos,

Que a rotatividade é uma
praga e até mesmo impede o
crescimento da produtividade,
a própria Secretaria de Assuntos Estratégicos o confirma.
O que os rentistas querem

(*) Membro do corpo técnico do Diap, é consultor sindical de diversas entidades de
trabalhadores em São Paulo
(Publicado originalmente no
Jornal do Diap de 09/ago/2013)

Proposta concreta Vladimir Safatle*

H

á várias maneiras de esconder uma grande manifestação. Você pode fazer
como a Rede Globo e esconder
uma passeata a favor das Diretas-Já, afirmando que a população nas ruas está lá para, na
verdade, comemorar o aniversário da cidade de São Paulo.
Mas você pode transformar manifestações em uma
sucessão de belas fotos de jovens que querem simplesmente o “direito de se manifestar”.
Dessa forma, o caráter concreto e preciso de suas demandas
será paulatinamente calado.
O que impressiona nas manifestações contra o aumento do preço das passagens de

ônibus e contra a imposição de
uma lógica que transforma um
transporte público de péssima qualidade em terceiro gasto das famílias é sua precisão.
Como as cidades brasileiras transformaram-se em catástrofes urbanas, moldadas
pela especulação imobiliária
e pelas máfias de transportes,
nada mais justo do que problematizar a ausência de uma política pública eficiente.
Mas, em uma cidade onde
o metrô é alvo de acusações de
corrupção que pararam até em
tribunais suíços e onde a passagem de ônibus é uma das
mais caras do mundo, manifestantes eram, até a semana
passada, tratados ou como jo-

vens com ideias delirantes ou
como simples vândalos que
mereciam uma Polícia Militar
que age como manada enfurecida de porcos.
Vários deleitaram-se em ridicularizar a proposta de tarifa zero. No entanto, a ideia original não nasceu da cabeça de
“grupelhos protorrevolucionários”. Ela foi resultado de grupos de trabalho da própria Prefeitura de São Paulo, quando
comandada pelo mesmo partido que agora está no poder.
Em uma ironia maior da
história, o PT ouve das ruas a
radicalidade de propostas que
ele construiu, mas que não tem
mais coragem de assumir.

A proposta original previa
financiar subsídios ao transporte por meio do aumento
progressivo do IPTU. Ela poderia ainda apelar a um imposto
sobre o segundo carro das famílias, estimulando as classes
média e alta a entrar no ônibus
e a descongestionar as ruas.
Apenas nos EUA, ao menos
35 cidades, todas com mais de
200 mil habitantes, adotaram
o transporte totalmente subsidiado. Da mesma forma, Hasselt, na Bélgica, e Tallinn, na
Estônia. Mas, em vez de discussão concreta sobre o tema,
a população de São Paulo só
ouviu, até agora, ironias contra os manifestantes.

Ao menos, parece que ninguém defende mais uma concepção bisonha de democracia, que valia na semana passada e compreendia manifestações públicas como atentados contra o “direito de ir e
vir”. Segundo essa concepção,
manifestações só no pico do
Jaraguá. Contra ela, lembremos: democracia é barulho.
Quem gosta de silêncio prefere ditaduras.
(*) Professor da Faculdade de Filosofia da USP, é autor do livro “A esquerda que
não teme dizer seu nome”
(Publicado no Jornal
do Diap de 27/jun/2013)
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Nuclave trabalha sem cessar

O

Nuclave, em parceria com
o educador José Antonio
Kairalla Caraccio, da Kairalla
Associados Consultoria e
Treinamento e consultor no
Nuclave desde 1998, realizaram nos dias 6, 7 e 8 de agosto
de 2013 o evento Desenvolvendo Competências em Liderança em sua sede em São Paulo.
O educador Kairalla vem
prestando consultoria a empresas de diversos portes e
origens. São mais de 400 projetos realizados e cerca de 30
mil profissionais participantes de seus Treinamentos,
Workshops e Convenções
focados em Vendas (básico e
avançado), Negociação, Liderança e na Excelência ao
Atendimento a Clientes, presencial e telemarketing.
Desenvolveu treinamentos In Company em empresas de destaque como Natura,
Nestlé, Concessionárias Fiat,
Volkswagen, Sony, Fisk, Petrobras, Softway, ThyssenKrupp, Pisos Eliane, Distribuidora Schincariol, Icomon, Nossa Caixa/BB, Yamaha, Editora
Positivo, Mr. Kitsch, Itapemirim, Laboratórios Aché.
Kairalla é palestrante na
Câmara Municipal de Paulínia, Fundação Vanzolini, Prefeitura de Vila Velha (ES),
Unicamp/Núcleo Softex, Universidade Anhembi Morumbi (turma de pós-graduação),
Uninove e Universidade Federal de Santa Catarina/Geness.
Apresentamos a seguir a
avaliação dos participantes sobre os resultados do evento.

Entrega dos certificados

1 - Mencione os pontos
relevantes durante
o treinamento

6 - Comentários e/
ou sugestões:
• Curso muito bom. Tenho certeza que me ajudará muito.

• Cases, estratégias, pensamentos e relatos de experiências;

• Ótimo. Se tivéssemos mais
tempo seria melhor ainda. Nenhum comentário, só
agradecimentos.

• Todos os pontos foram relevantes porque aprendemos e
trocamos importantes experiências;

• Colocarei os ensinamentos
em prática. Reciclar sempre é
preciso. Obrigado!

• Ótimo treinamento. Tudo
que aprendi e vivenciei tenho
certeza que vou carregar em
minha bagagem com orgulho. Dinâmicas e a forma de
abordagem do tema;

• Acho que eu deveria repetir
este curso todo ano, pois reciclar é tudo.
• Participar de um curso de liderança é de grande importância nos dias de hoje.

• Conteúdo motivador e o educador com know how.
• Interação, abordagem dos temas e uma linguagem de fácil compreensão. A energia
positiva.
• Mostrar novos caminhos e do
quanto é importante ouvir e
assimilar o que o seu interlocutor está dizendo.
• Interação, forma lúdica de explicar. Dinâmicas que mostram
os principais pontos que devem
ser trabalhados. A importância
da liderança positiva;

Educador Antonio Kairalla Caraccio

• Conhecimento de mercado,
dinamismo e ótima oratória.
• Compartilhamos
informações.

bastantes

• Incentiva os alunos a participarem todo tempo. Acrescentou em minha carreira.

4 - Os assuntos
desenvolvidos
no programa têm
aplicabilidade em
seu trabalho?
(100%) Sim;

• Domina e passa muito bem o
conteúdo proposto. Tem conhecimento e energia.

 (zero) Não vejo perspectiva
de aplicação;

• Vimos o que deve e o que não
deve ser feito.

•F
 oi desenvolto, mostrando conhecimento dos assuntos abordados. Domínio do conteúdo.

 (zero) Não vejo aplicabilidade no momento

2 - Como foi o
desempenho do
palestrante?

Sabe explicar e motivar. Mostra com convicção que tudo depende de nós mesmos.

5 - Qual a sua impressão
geral do curso:

3 - Você considera
seu desempenho:

(zero) Fraco;

(100%) Excelente;
(zero) Bom;

(zero) Alguns sim, outros não;

(zero) Péssimo;
(zero) Regular;

(zero) Regular;

(100%) Satisfatório,

(4%) Bom;

(zero) insatisfatório. Por quê?

(zero) Insatisfatório.

(96%) Ótimo

Coffee break

Para atender as empresas,
seus colaboradores e profissionais liberais, disponibilizamos temas para novas demandas no site www.kairallatreinamento.com.br
Os treinamentos poderão
ser desenvolvidos e aplicados
nas dependências do Nuclave, na modalidade de locação,
cuja sede situa-se na Rua Santo Amaro, 255 – Centro - SP,
em local privilegiado e de fácil acesso, próximo a estações
de metrô.
Para atender novas demandas, sugestões e informações
os contatos podem ser feitos
pelo e-mail regina@kairallatreinamento.com.br ou kairalla@kairallatreinamento.
com.br.

Recepção aos participantes
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Nuclave dispõe de espaços para clientes empresariais

O

Nuclave oferece às empresas instalações modernas e
completamente equipadas e climatizadas 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.
A utilização é feita por período (das 8h às 17h30 ou das
18h às 22 horas).

Seminários, reuniões de
planejamento, revisões, treinamento etc. poderão ser desenvolvidos com a necessária privacidade em nossa Colônia de
Férias. Localizada na Vila Mirim, em aprazível região da
Praia Grande, numa área de 12
mil metros quadrados. Se a empresa 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 aproximadamente 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 casamentos e bodas);
•
Infraestrutura de hospedagem de primeira linha, com
moderno restaurante, salão
de festas e salão social;

• A limentação 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
con
cebida 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.

NUCLAVE
Para toda e qualquer informação sobre nosso Departamento, telefone para
(11) 3116-3750

Atendimento em nossa
sede: Rua Santo Amaro, 255
– 3º andar – Bela Vista (Metrô
Anhangabaú) – CEP 01315903 – São Paulo – SP.

Visite nossa homepage: www.sindvend.com.br
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Governo quer dificultar acesso
ao seguro-desemprego e PIS
Com alteração, trabalhador teria que comprovar
mais tempo de emprego
para ter benefício

O

trabalhador
desempregado pode ter que comprovar mais tempo de vínculo
empregatício para receber o
seguro-desemprego. Proposta
em estudo no Ministério da Fazenda avalia a possibilidade de
o governo aumentar o tempo
mínimo de trabalho, que hoje
é de seis meses, para pagar
parcelas do benefício ao demitido. A intenção seria elevar o
patamar de vínculo para até 18
meses. Os valores também estariam na mira do ministério.
A ideia seria diminuir a quantidade de parcelas.
O governo estuda ainda
mexer nas regras de pagamento do abono de um salário mí-

nimo para cadastrados no programa PIS/Pasep que trabalharam por pelo menos 30 dias
e receberam até dois salários.
Com a nova regra, o pagamento do PIS/Pasep seria proporcional ao número de meses
trabalhados. Se o empregado
trabalhou por seis meses receberia 6/12 do mínimo. A economia fica em R$ 2,3 bilhões.
Os estudos são tratados
com sigilo. Mas vêm estão sendo tocados devido ao aumento de gastos. No caso do seguro-desemprego, em dez anos
as despesas subiram 192%. A
modificação das regras levaria
a economia de R$ 5,8 bilhões
por ano. A Secretaria da Fazenda informou que “não vai
se manifestar sobre o assunto”.
Hoje, é necessário ter seis
meses consecutivos de trabalho para a liberação do seguro-

-desemprego, pago em até cinco parcelas. O governo pretende passar para oito meses de
comprovação de carteira assinada para que o trabalhador
possa receber o benefício na
primeira solicitação.
Na terceira demissão teria que manter pelo menos 18
meses de trabalho para receber o seguro. A proposta também prevê redução das parcelas de pagamento do segundo
pedido de seguro-desemprego
em diante. O valor mínimo da
parcela é de R$ 678.

Gastos chegam
a R$ 42,5 bi
O governo estima gastar
este ano R$ 42,5 bilhões com
despesas do seguro-desemprego e parcelas do PIS/Pasep. O
custo será alto mesmo com as
taxas de desempregos caindo e se mantendo em patama-

res estáveis e historicamente
baixos. Em 2003, a taxa média anual de desocupados era
de 12,3%, e as despesas com
seguro e abono somavam R$
13,7 bilhões. Em 2012, a taxa
de pessoas sem trabalho caiu
para 5,5%, mas o gasto subiu
para R$ 40 bilhões.
O ministro do Trabalho,
Manoel Dias, informou que vai
ampliar os serviços prestados
pela Central de Apoio ao Trabalhador (CAT). Dias informou que o posto vai oferecer,
além do encaminhamento ao
emprego, a emissão da carteira profissional. A CAT é conveniada ao ministério.
“Na medida em que temos
essa infraestrutura, vamos poder confeccionar carteiras e
atender questões referentes a
seguro-desemprego e outros
direitos”, disse.

Fator não vai ser
suficiente
Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro em
11,24 anos entre 1980 e 2010,
a Previdência vai precisar se
readequar para arcar com pagamentos de benefícios a novos aposentados que receberão por mais tempo. Para especialistas, o fator previdenciário não será suficiente para
custear a nova demanda. Sendo, assim, a reivindicação de
trabalhadores e aposentados
de extinguir o mecanismo que
reduz o valor de aposentadorias dificilmente será atendida
pelo governo.
Segundo o governo, o déficit da Previdência Social atingiu no fim do ano passado R$
42,3 bilhões, alta de 9% em relação a dezembro de 2011.

Lei para idosos Marilena dos Santos Seabra*
A Loas estabeleceu os pres- não vitalício (a Loas estabeleLei 10.741 de  01/10/2003 e sociais e regionais e promover tre outros, a saúde, a previdêno
bem
de
todos,
sem
preconceicia
e
a
assistência
social.
supostos
subjetivos e objetivos ce que seja realizada revisão
Lei 12.008 de 29/07/2009

C

abe ao Estado garantir aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade e à igualdade. Todavia, a proteção ao direito à vida
não se resume simplesmente
em viver, mas sim em viver dignamente.
Para tanto, o Estado elencou
os seus objetivos fundamentais:
construir uma sociedade livre,
justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades

tos de origem, raça, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.

A partir do princípio da
dignidade da pessoa humana,
portanto, é que são legitimadas as ordens constitucionais e
concretizados os direitos fundamentais, como os direitos
sociais, que garantem um mínimo de recursos para que a
pessoa possa desenvolver a sua
personalidade, autonomia e
autodeterminação.
Pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, são direitos sociais, en-

Pois bem, o constituinte, na
tarefa de resguardar a dignidade humana aos idosos e pessoas com deficiência ou hipossuficientes, dispôs a garantia de 1
(um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de
tê-la provida por sua família.

Trata-se do benefício assistencial de prestação continuada ou “amparo assistencial”,
que foi disciplinado pela Lei 8.742 de 07/12/1993, chamada Lei Orgânica da Assistência
Social (Loas).

Entra em vigor lei que garante estabilidade a
gestantes durante aviso prévio

A

presidente Dilma Rousseff
sancionou a Lei nº 12.812
de 16/05/2013 que garante estabilidade no emprego a
gestantes que cumprem aviso
prévio. A norma foi publicada
no dia 17/05/2013 no Diário
Oficial da União.
De acordo com o texto, a estabilidade será garantida também em casos de aviso prévio

indenizado, quando a funcionária recebe o salário referente ao período, mas não é obrigada a comparecer ao serviço.
“A confirmação do estado
de gravidez advindo no curso
do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada
gestante a estabilidade provi-

sória prevista na alínea b, do
inciso 2, do artigo 10, do ato
das disposições constitucionais transitórias”.
A lei entrou em vigor na
data de sua publicação.

para a concessão do benefício.
Os critérios subjetivos são:
a) ser a pessoa idosa com a
idade de 65 anos ou mais;
b) ser pessoa com deficiência, de qualquer idade.

Por sua vez, o critério objetivo é a hipossuficiência, comprovada pela ausência de meios
de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela
família, sendo que, para tanto, o limite da renda per capta familiar inferior a 1/4 (um
quarto) do salário mínimo.
É um benefício individual,

dos benefícios assistenciais a
cada dois anos) e intransferível (não gera direito a pensão).
Não está sujeito a desconto de
qualquer natureza e tampouco gera direito ao abono anual (13º salário). É inacumulável com qualquer benefício da
Previdência Social, ou de qualquer outro regime previdenciário particular ou público, salvo de assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.
Marilena dos Santos Seabra
é consultora do nosso Sindicato
para assuntos referentes ao INSS
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A grande invalidez Sergio Pardal Freud- INSS prorroga em seis meses o prazo de
comprovação de vida/renovação de senha
Lei de Benefícios 8.213/91, vas, que vão se agravando com
Aem seu artigo 45 determi- o passar do tempo. O aposen- junto aos bancos

enthal*

na que “o valor da aposentadoria por invalidez do segurado
que necessitar da assistência
permanente de outra pessoa
será acrescido de 25%”. E a lei
ainda ressalta que o adicional
será dado mesmo que com isto
o valor do benefício ultrapasse
o limite legal.
A necessidade de assistência permanente de outra pessoa caracteriza o que se chama a grande invalidez, a invalidez social e não apenas laboral. Nos últimos tempos têm
surgido alguns problemas sobre este tema, e por isso é preciso ressaltar as suas características. Este acréscimo representa a necessidade de maiores despesas, pela assistência
de outra pessoa, mas é preciso ressaltar que o dinheiro faz
parte do benefício do inválido, não pertence ao assistente.
Com o falecimento do segurado inválido, existindo dependentes, sua aposentadoria será
convertida em pensão, mas o
acréscimo de 25% não segue
na pensão por morte.
É muito comum este acréscimo ser concedido aos portadores de doenças degenerati-

tado por invalidez, com o agravamento de sua doença ou das
sequelas de acidente, deverá
requerer o adicional no INSS,
passando inclusive por nova
perícia médica.

As maiores dúvidas que
surgem são sobre aposentados por tempo de serviço que
ficam inválidos e com a necessidade de acompanhamento
permanente de outra pessoa,
teriam direito ao adicional de
25%? Na leitura literal da lei,
não teriam não, a norma fala
claramente que se acrescenta
25% à aposentadoria por invalidez, e não a qualquer outro benefício. Sobraria converter a aposentadoria por tempo
de contribuição em benefício
por invalidez, para então efetuar o acréscimo. Ocorre que
até o presente momento a jurisprudência entende que só
se admite a mudança do título do benefício, se o segurado
provar que no ato da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ele estava
inválido, incapacitado para o
trabalho.
*Advogado especializado em Direito Previdenciário e Infortunístico

Instituições bancárias
têm até 28 de fevereiro
de 2014 para concluir o
processo

O

INSS prorrogou o prazo de
realização da comprovação de vida/renovação de senha
junto à rede bancária por seis
meses, em virtude de que dos
30,7 milhões de beneficiários,
9,4 milhões ainda não atenderam à convocação dos bancos
para a realização da renovação
da senha junto às agências bancárias onde habitualmente recebem seus benefícios.
As instituições financeiras pagadoras de benefícios terão até o dia 28 de fevereiro de
2014 para finalizar o processo
de comprovação de vida e renovação de senha, dos 9,4 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) que recebem seus benefícios por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Os segurados
que ainda não compareceram
à agência bancária onde recebe seu benefício devem fazê-lo
para realizar a renovação de
senha/prova de vida.

As instituições financeiras
pagadoras de benefícios estão
realizando esse procedimento
desde maio de 2012. Quem já
compareceu à agência bancária desde que o cadastramento começou não precisa realizar outra prova de vida, pois as
instituições ainda estão concluindo o primeiro ciclo.
Os bancos estão informando aos beneficiários acerca da
comprovação de vida/renovação de senha por meio de mensagens informativas, disponibilizadas nos meios eletrônicos de relacionamento com
seus clientes. Quando for convocado o beneficiário deve ir
até a agência bancária levando
um documento de identificação com foto (carteira de iden-

A triste discriminação contra o aposentado Almir Papalardo

P

rezados Lideres Partidários da
Câmara dos Deputados:
Tem a presente mensagem o objetivo de alertar-lhes sobre o absurdo critério usado na correção das
aposentadorias do RGPS-Setor Urbano. Os aposentados prejudicados clamam para que essa Liderança da Câmara atente mais um pouco para o
quadro estatístico abaixo, no sentido de torná-lo mais equânime, porque todos os aposentados cadastrados do setor privado pertencem ao
mesmo RGPS, não se justificando de
forma alguma dois percentuais diferentes na atualização das aposentadorias (!?)
Esta tabela comparativa com valores consolidados foi aplicada na
correção das aposentadorias durante dezesseis anos consecutivos. Mostram o estranho e incompreensivo sistema usado lesando um terço
de aposentados. Esta insensata de-

fasagem já atingiu o percentual de
76,38%. Os segurados que ganham o
piso mínimo (dois terços) recebem o
mesmo percentual que é dado ao salário mínimo. Os outros aposentados que recebem acima do piso (um
terço), têm, estranhamente, a correção dos seus proventos feita com percentuais menores, não valendo nada
seus descontos mensais ao INSS feito
durante 35 anos com valores maiores. Contribuíam cada vez mais, para
agora receberem cada vez menos.
O que se pode concluir disto? Daqui a mais algum tempo todas as
aposentadorias estarão niveladas em
apenas 01 salário mínimo. Assim, os
aposentados solicitam urgentemente
a correção desta injustiça, colocando em discussão e votação os projetos do senador Paim.
Almir Papalardo é detentor do blog O cão que fuma (almirpapalardo@yahoo.com.br )

tidade, carteira de trabalho,
carteira de habilitação etc). Algumas instituições financeiras
que possuem sistemas de biometria estão utilizando essa
tecnologia.
Os beneficiários que não
puderem ir até às agências
bancárias por motivos de doença ou dificuldade de locomoção, podem realizar a prova de vida por meio de um procurador devidamente cadastrado no INSS. Os segurados
que residem no exterior também podem realizar a prova de
vida por meio de um procurador cadastrado no INSS ou por
meio de documento de prova
de vida emitido por consulado.
(MPS/INSS).

Marilena dos Santos Seabra atende em
nossa sede às terças-feiras, durante todo o
expediente, e às quartas-feiras no período
da manhã. Telefone:
(11) 3116-3750.
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Massaya Gold Reserve 2008

L

íbano - A atividade vitivinícola no Líbano ocupa aproximadamente 500 ha de vinhedo plantado com produção
perto de 1.500.000 litros de
vinho produzido de boa qualidade, quase exclusivamente
por duas grandes empresas,
Château Kefraya e Château
Ksara. No entanto, o produtor mais conhecido no mundo
do vinho é o Château Musar,
pertencente à família Hochar.
Esse magnífico vinho produzido com Cabernet Sauvignon e
Cinsault constitui um prêmio
de determinação e coragem
a essa família que manteve a
produção mesmo durante os
longos anos de guerra civil.
Mais recentemente a região
ganhou a participação da família Ghosn através dos irmãos
Sami e Ramzi que veio enriquecer o acervo libanês através
da vinícola Massaya. A produção do Líbano gira em torno
de 15 milhões de litros e o seu
consumo alcança 3,5 litros
por pessoa por ano segundo o
Wine Institute (2009). Além
das vinícolas acima citadas figuram no país com destaque, o
Château Ka, Château St. Thomas, Coteaux de Liban, entre
as mais conhecidas.
Vale do Bekaa - Situada
em Tanail, a região é dotada
de especiais condições para a
produção vitivinícola, estendendo seus vinhedos a 1000
metros acima do nível do mar
e protegida pelo Monte Líba-

Daniel Pinto*

no, da influência mediterrânea, e Cordilheira Antilíbano dos rigores saarianos. Essas condições permitem gozar
de um clima excelente com verões quentes e invernos chuvosos propiciando um índice pluviométrico de 500 mm a uma
temperatura média de 25ºC.
O solo dessa região é predominantemente argilo-calcário. Esses vinhedos dão continuidade a uma história que remonta à época em que fenícios
e romanos já praticavam a atividade na região tendo estes
últimos, inclusive construído
um templo em homenagem a

Baco cerca de 5.000 anos atrás
na localidade de Baalbeck bem
próxima de Tanail.
Vinícola Massaya - A família Ghosn tinha como atividade a produção de arak bebida destilada tradicional do
oriente desde 1970, embora
os irmãos nutrissem já à época a intenção de trabalhar o
vinho. Esse sonho, no entanto, foi interrompido em 1975
por conta de feroz guerra civil
que os obrigou a abandonar o
país com a esperança da volta,
que somente veio a ocorrer dezessete anos depois. Iniciava-se assim a atividade vinícola
sem abandonar a produção do
destilado. Em 1998 a empresa promove uma “joint venture” com consagrados vinhateiros franceses turbinando consideravelmente a qualidade
do vinho ali produzido. Foram
eles Frédéric e Daniel Brunier
da Domaine Vieux Télégraphe
(Châteauneuf-du-Pape),
do
Rhône, e Dominique Hebrard
do Château Bellefort-Belcier
de Saint-Emilion de Bordeaux.
Esses produtores franceses ficaram fascinados com o “terroir” e, sobretudo, a história e
tradição da região sonhando
reviver as sensações dos sabores e aromas que certamente
sentiam as caravanas que cruzavam o vale e com as embarcações dos fenícios e romanos
que cortavam o Mediterrâneo
fazendo nascerem localidades
históricas como Cartago (Car-

thage), Massilia (Marseille),
Sidon (Tyr) etc. Buscavam assim construir um vinho encarnando o “terroir” do Líbano.
A vinícola produz os vinhos
oriundos de vinhedos ocupando cerca de 50 hectares dos
quais 40 hectares cultivados
com cepas tintas segundo uma
densidade de 3.300 plantas por
hectare e, rendendo 45 hectolitros por hectare. A idade do
vinhedo é de 18 anos, composto por Cabernet Sauvignon, Cinsault, Merlot, Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah e
Tempranillo. Entre as brancas
figuram Chardonnay, Sauvignon Blanc, Clairette, Obeidi. A
colheita que é manual e ocorre entre setembro e outubro.
A lista de vinhos produzidos envolve exemplares como
Massaya Classic (Cabernet
Sauvignon e Syrah), Silver Selection (Cinsault, Grenache,
Cabernet Sauvignon e Mourvèdre), Gold Reserve motivo
principal deste artigo (Cabernet Sauvignon, Mourvèdre e
Syrah), entre os principais, na
verdade um branco, um rose e
três tintos. Sendo a produção
total em torno de 300.000 garrafas por ano destinam 80%
para exportação.
Massaya Gold Reserve
2008 - Vinho vinificado em
tanques de aço seguido de repouso para amadurecimento
em barricas de carvalho francesas por dois anos. Não sofre
qualquer tipo de filtração, ab-

sorvendo características estruturais de concentração de taninos que o qualificam como
vinho de guarda.
Análise visual – Cor
rubi profunda muito escura anunciando complexidade.
Análise olfativa – Aromas intensos com boa carga de especiaria deixando espaços intermitentes para frutas maduras
transitando entre vermelhas e
negras, além de notas de café,
tabaco e alcaçuz com delicada
madeira ao fundo.
Análise gustativa – Encorpado para suportar o tempo, exibindo untuosidade balsâmica, com presença marcante de taninos não agressivos. A
acidez é vibrante e compatível
com a massa tânica conferindo
equilíbrio contribuindo para
uma textura cremosa e agradável, terminando o gole com
boa persistência e leve doçura
de fruta em calda.

Avaliação: 90/100
Preço: R$ 155,00 – Importadora: Au Vin Import
Saddi Center (www.saddicenter.com.br)–
R.
Guarará, 76 – 3885-7755
Armazém do Barão –
Rua Edson, 938 – Campo
Belo – 5041-7972
Saúde!
Daniel Pinto
(danipin@uol.com.br)
Daniel Pinto é médico,
professor de Enologia da
Universidade Anhembi
Morumbi, ex-presidente
da ABAV
e autor do livro
“Manual Didático do Vinho
– Iniciação à Enologia”,
pertencente ao catálogo da
Editora Anhembi Morumbi.
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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
1. A secretária tinha pego o envelope
Devo confessar que não fui claro em meu comentário à frase acima, publicado há
tempos nesta coluna. Um amigo chamou minha atenção e vale a pena esclarecer.
Pode ter parecido que apenas o verbo pegar possui duplo particípio passado, e
isso não é correto; há muitos outros casos.
Em todos, a mesma regra: com os verbos ser e estar usamos a forma reduzida e
com os verbos ter e haver usamos a forma normal (A secretária tinha pegado
o envelope). Outros casos: Tem suspendido e Está suspenso, Tinha elegido e
Foi eleito, Havia imprimido e Estava impresso, Tinha aceitado e Foi aceito,
Tinha cegado e Estava cego etc.

4. O livro que lhe falei já foi publicado semana passada.
Outro erro de regência verbal, bastante comum. Não falamos um livro, falamos
de um livro. O conserto aqui é bem fácil: O livro de que lhe falei já foi
publicado semana passada.
5. Na entrevista, a atriz confidenciou que estava grávida.
Sem dúvida, ela não foi nada discreta... e o redator da notícia, bastante
descuidado ao escrever. Confidenciar significa revelar em segredo, na
intimidade, e se espera que o confidente guarde a informação só para si (o que,
convenhamos, é difícil de acontecer...). Em lugar de confidenciou, bem que o
redator poderia ter usado revelou, contou, informou e, talvez, até anunciou (o
que, provavelmente, era a intenção da moça).
Se você já cometeu esta impropriedade, não se avexe. O erro é bastante comum.

2. Joana? Não conheço, nem me interesso pelo que ela escreve.
Aqui é um pouco difícil esclarecer sem recorrer à gramática, o que evito sempre.
A frase não está correta, porque os verbos conhecer e interessar têm regências
diferentes. A gente conhece alguém, mas se interessa por alguém. Para acertar
a frase, devemos dizer Não conheço Joana, ou Não a conheço – nem me
interesso pelo que ela escreve.

6. Ela mandou examinar o anel. Tinha só duas gramas de ouro.
A palavra grama, no sentido de peso, é insidiosa: leva-nos a entender que é um
substantivo feminino: a grama. Porém não é. Grama, como medida, é substantivo
masculino. Sei que vai ser difícil todos se acostumarem a dizer que alguma
coisa pesa um grama, em lugar de uma grama. E sei, também, que um dia se
descobrirá que essa é uma palavra transexual e ela passará a ser oficialmente
feminina... Mas, por enquanto,
o anel dela tinha só dois gramas de ouro.

Já se a frase fosse Não li, sequer vi o que ela escreveu – tudo bem, pois tanto
ler como ver aceitam o mesmo complemento: Não li [o que ela escreveu],
sequer vi o que ela escreveu.

No próximo número tem mais.

3. Ele foi tachado de corrupto porque manipulava as taxas cobradas.
Ele foi tachado ou taxado? O que ele manipulava eram taxas ou tachas? Bem, a
frase está certa. Tachar é o mesmo que acusar. E o imposto é com xis mesmo – taxa.

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

Saúde

Vitamina D Drauzio Varella

A

inda trago na memória o
gosto insuportável do óleo
de fígado de bacalhau que minha avó me empurrava goela
abaixo, antes do almoço.
A crença nos poderes milagrosos dos fígados dos bacalhaus vinha do século 19. Em
1822, um médico polonês observou que o raquitismo era
mais comum nas crianças que
haviam migrado para as cidades. Dois anos mais tarde, os
alemães sugeriram que a doença fosse tratada com óleo de
fígado de bacalhau.
Em 1848, médicos ingleses
conduziram um dos primeiros
ensaios clínicos da história da
medicina. Mais de mil pacientes com tuberculose foram divididos em dois grupos: um
deles foi tratado com três colheres diárias do insuportável
óleo, enquanto o outro recebeu
apenas cuidados gerais. No final, haviam morrido 33% dos
pacientes do grupo controle,
contra 19% do grupo tratado.
Até a descoberta de medicamentos específicos para a
tuberculose em meados do sé-

culo 20, os doentes eram enviados para respirar ar puro e
fazer repouso, nas montanhas.
Nos sanatórios, era obrigatório
expô-los ao sol da manhã.
O tratamento com óleo de
fígado de bacalhau e a fototerapia tinham um denominador
comum: a vitamina D, só descoberta em 1922.
Ao contrário de outras vitaminas, o corpo humano produz cerca de 90% da vitamina
D que necessitamos; o restante
vem dos alimentos.
Sob a ação dos raios ultravioletas, uma molécula precursora existente na pele
(7-dihidrocolesterol) transforma-se numa forma inativa da
vitamina D, que será convertida em ativa no fígado e nos
rins.
A descrição recente de que
a maioria das células do organismo possui receptores para
vitamina D, serviu de base
para preconizar seu uso na
prevenção de males crônicos,
como diabetes, câncer, asma,
Alzheimer e doenças cardiovasculares.

Esses conhecimentos, associados à dificuldade de exposição ao sol característica da
vida urbana, criaram um mercado fértil para o consumo indiscriminado de suplementos
contendo vitamina D que, nos
Estados Unidos, saltou de U$
50 milhões em 2005, para U$
600 milhões em 2011.
Muitos pesquisadores desaprovam essa estratégia de
medicar em massa. No passado, outras vitaminas que pareciam trazer benefícios à saúde, demonstraram efeito contrário.
Nos anos 1990, a crença de
que o betacaroteno seria dotado de efeito antioxidante capaz de neutralizar os compostos cancerígenos do cigarro,
levou os finlandeses a dividir
30 mil fumantes em dois grupos, um dos quais recebeu suplementos com betacaroteno.
Para surpresa, justamente nesse grupo houve aumento de
18% na incidência de câncer
de pulmão e de 8% na mortalidade geral.

Estudo semelhante conduzido nos Estados Unidos dois
anos mais tarde precisou ser
interrompido por causa do aumento do número de casos de
câncer de pulmão e de mortes
entre os que receberam betacaroteno.
Em 2008, um ensaio clínico para estudar o papel da vitamina E e do selênio na prevenção do câncer, também foi
interrompido precocemente: a
suplementação provocou aumento de 17% na incidência
de câncer de próstata.
Enquanto uma corrente
defende que níveis sanguíneos mais baixos de vitamina D
estejam associados a diversas
doenças crônicas, outros consideram simplista essa explicação. Para eles, a hipovitaminose é mais comum em pessoas que não tomam sol, portanto fazem menos exercício
e levam vida menos saudável.
Além disso, como se trata de
uma vitamina solúvel em gordura, indivíduos obesos (portanto mais propensos a doenças crônicas) apresentam ní-

veis sanguíneos mais baixos.
Depois de examinar centenas de trabalhos, o Institute of
Medicine dos Estados Unidos
concluiu, em 2010, que “embora haja evidência de que a vitamina D é importante para a
saúde dos ossos, não há benefícios que justifiquem seu uso
com outras finalidades”.
Estão em andamento diversos estudos com milhares
de participantes para esclarecer o papel da vitamina D
na prevenção de enfermidades crônicas. Enquanto os resultados não são conhecidos, é
mais sensato confiar no método natural: expor braços e pernas ao sol durante 5 a 30 minutos (a pele escura sintetiza com
mais dificuldade), duas vezes
por semana, ou apanhar sol
no corpo inteiro a cada dois ou
três meses, por tempo suficiente para deixar a pele um pouco
mais pigmentada.
Drauzio Varella é médico oncologista, cientista e escritor brasileiro. Formado pela
USP, é conhecido por popularizar a medicina no Brasil, através de programas de rádio e TV.
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Nossa Casa praiana está a todo vapor
Após alguns anos de sua
inauguração, estamos
promovendo reforma e
consertos em nossa Casa
litorânea, para maior
conforto e segurança de
nossos associados

C

omo é necessário que estejamos sempre “em dia com
nossa casa”, também a praiana
precisa oferecer sempre o melhor e o mais seguro.
Assim, no mês de setembro estamos reformando aqui-

lo que tem de ser consertado e
reformado. Vejam:

6 - Remoção de vasos e substituição das plantas da piscina;

1 - Limpeza das caixas d’água
- caixas de gordura e dedetização;

7 - Reparos, manutenção e pintura da estrutura da recepção
e saída da administração;

2 - Manutenção no sistema de
iluminação do ginásio;

8 - Reforma de 22 apartamentos nas partes de hidráulica,
elétrica, piso, revestimento,
além de outras igualmente importantes;

3 - Pintura do Salão Social, solarium e piscina;
4 - Remoção e aplicação de rejunte na piscina adulto e infantil;
5 - Reparos, manutenção e pintura na estrutura dos sombreadores da piscina;

9 - Substituição e manutenção
das tomadas do setor da cozinha;
10 - Reparos e pintura do palco
do Salão Social.

NOSSA COLÔNIA ESTARÁ FECHADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. ELA ABRIRÁ EM OUTUBRO, COM FORÇA TOTAL – AGUARDEM!

A caipirada da cidade “despencou” na praia
Como ocorre todos os
anos, o pessoal se animou,
confeccionou as fantasias
e rumou para o litoral

P

romovida pelo Departamento Social, nossos associados se divertiram a valer no
fim do mês de junho. Houve de
tudo o que ocorre nas festas típicas: comida, fantasias, bailes

e alegria. Todos se divertiram
no salão de jogos, com muitas
novidades e, principalmente,
com muita alegria, a ver pelas
fotos.

Fotos cedidas pelos associados Luciano e Roseli Fabre Carajelescov

