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Brasil 
rebaixado...

Prezados compa-
nheiros! Nós, que tanto 
lutamos por esta gran-
de Pátria, levando para 
todos os seus rincões 
os produtos do progres-
so, de que tanto neces-
sita nossa sofrida popu-
lação, vemos com tristeza nosso país re-
baixado no conceito internacional, como 
“mau pagador”, em vista da situação eco-
nômica e política em que nos encontra-
mos. Página 2.

Encruzilhadas brasileiras

Ainda não há um quadro político ca-
bal de ingovernabilidade no país. Mas 
já existe esta probabilidade. O país não 
vive apenas uma crise de governabilida-
de. O Brasil caminha realmente para uma 
crise de Estado, o que é muito mais gra-
ve. Os sintomas e ingredientes já estão à 
vista. O lócus da crise não é só o poder 
Executivo, com alto déficit de entregas e 
grave ausência de protagonismo e cen-
tralidade política. Página 6.

Absurdo. E com seu 
dinheiro...

Levantamento da ONG Transparên-
cia Brasil sobre os orçamentos da União, 
dos estados e municípios revela que o 
Senado é a Casa legislativa que tem o 
orçamento mais confortável por legisla-
dor: seus R$ 2,7 bilhões anuais corres-
pondem a R$ 33,4 milhões para cada um 
dos 81 senadores. Página 4.

2016 será um ano de recessão 
econômica

 O ano de 2015 ainda não acabou com suas consequências negativas para a 
população brasileira e para a economia como um todo e já sabemos que no ano 
de 2016 não haverá melhorias. Página 3.

Mínimo terá reajuste real de 0,15% em 2016, vai para R$ 865

A proposta orçamentária enviada pelo governo estima, para 2016, um crescimen-
to de apenas 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB). A inflação (IPCA) foi projetada em 
5,4%. Já o salário mínimo ficou em R$ 865,46. O valor é 9,83% superior, em termos no-
minais, ao vigente (R$ 788). Em termos reais (descontada a inflação), o aumento é de 
apenas 0,15%. O menor desde a ascensão do PT ao poder. Página 11.

Em outubro, o Nuclave promoverá qua-
tro cursos, com professores especializa-
dos, nos dias 20, 22, 27 e 29 de outubro. 
Se você quiser ser um craque em vendas, 
faça a sua inscrição. Páginas 12 e 13.

Colônia de Férias

Este ano nossa Casa praiana, o Departamento Social promoveu algumas festas 
e, de quebra, alguns jogos da 8ª Copa Estadual de Futsal da Fecomerciários, dispu-
tada por 26 equipes. Depois de muita luta em campo, a equipe de Jaú venceu o cam-
peonato. Páginas 18,19 e 20.
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Brasil rebaixado...

Prezados companheiros! Nós, que 
tanto lutamos por esta grande Pátria, 

levando para todos os seus rincões os 
produtos do progresso, de que tanto ne-
cessita nossa sofrida população, vemos 
com tristeza nosso país rebaixado no 
conceito internacional, como “mau paga-
dor”, em vista da situação econômica e 
política em que nos encontramos.

Enquanto o Judiciário tem feito sua 
parte no combate à corrupção, enquan-
to os trabalhadores têm cumprido suas 
obrigações nas empresas, vemos que 
nossos representantes no legislativo e 
no executivo não se entendem, jogando 
o Brasil no rol dos países bananeiros.  

É triste e lamentável, pois, se já passa-
mos por dias muito ruins, longos perío-
dos de ilegitimidade jurídica e por crises 
econômicas com inflação estratosférica, 
salários arrochados, moratória, FMI etc., 

era de se esperar que tudo isto tivesse 
servido de lição.  Mas, não é o que ve-
mos acontecer em nosso País.

Agora, em plena democracia e com 
as instituições funcionando, sem a som-
bra dos militares, eis que surgem proble-
mas inimagináveis, de ordem econômica 
e de administração pública, que não são 
resolvidos por simples questão de de-
sentendimento entre os poderes execu-
tivo e legislativo.  

E quem paga é o povo, pois com o re-
baixamento do nosso conceito de plata-
forma de investimento, aumentam as di-
ficuldades econômicas, gerando maior 
inflação, exigindo mais sacrifícios da 
população. 

O Brasil, hoje, não é mais um país 
qualquer, que mereça políticos tão des-
preparados e desinteressados da coisa 
pública. Somos a sétima economia do 

mundo com uma população significativa 
e com milhões de ascendentes à classe 
média e com excelente nível de reservas. 
Então não se pode conceber que, ante 
estas condições favoráveis, os políticos 
não possam resolver a questão que se 
lhes apresenta.   

Enfim, é necessário que os partidos 
da base governamental e de oposição se 
unam em prol do Brasil, como Estado im-
portante no seio das nações civilizadas, 
e esqueçam suas diferenças momenta-
neamente para o bem do povo, enfim, de 
modo a que cada um cumpra com seu 
dever e permita ao país voltar ao nível de 
seriedade internacional e a crescer eco-
nomicamente para reduzir o já sufocante 
desemprego.  É o que os vendedores es-
peram do Governo e do Legislativo. 

Edson Ribeiro Pinto

Presidente

PDT e PTB anunciam independência do governo

O PDT e o PTB anunciaram, dia 5 de 
agosto, a independência em relação 

à base governista. Isso significa que os 
partidos não estarão comprometidos com 
as orientações do governo nas votações.

O líder do PDT, deputado André Fi-
gueiredo (CE), disse que o partido não 

vai mais participar das reuniões dos líde-
res da base depois de os parlamentares 
terem sido tachados de infiéis pelo go-
verno. “Não admitiremos mais sermos 
chamados de infiéis e traidores porque 
nunca traímos nossos princípios”, disse.

André Figueiredo destacou que o 
partido votou contra as medidas provi-
sórias do ajuste fiscal, por atingirem di-
reitos, e sempre defendeu as causas de 
servidores públicos.

Caso a caso

Já o líder do PTB, deputado Jovair 
Arantes (GO), disse que o partido decidi-
rá, caso a caso, como votar as matérias 
em pauta na Câmara. O partido hoje faz 
parte do bloco do PMDB. “Hoje a banca-
da declara independência às votações e 
reserva o direito de votar como quiser”, 
afirmou.

Deputados do PSDB aplaudiram a 

decisão como uma mudança do PDT 

para a oposição. “Bem-vindo à oposi-

ção”, disse o deputado Caio Narcio (PS-

DB-MG). O vice-líder do governo deputa-

do Silvio Costa (PSC-PE) questionou se 

o partido abria mão do comando do Mi-

nistério do Trabalho, já que anunciou o 

rompimento com a base.

Ministérios

O anúncio do rompimento de par-

tidos da base levou o líder do governo, 

deputado José Guimarães (PT-CE), a afir-

mar que é preciso repensar os ministé-

rios. “Temos de refazer muitas coisas, re-

fazer a base e, para isso, temos que tam-

bém dialogar com ministros indicados 

das cotas desse ou daquele partido”, dis-

se. (Fonte: Agência Câmara)
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2015 é um ano de crise econômica, sem dinheiro e sem investimento

Neste ano, o povo brasileiro sente na 
pele os efeitos negativos da reces-

são econômica. Aumento da inflação, 
aumento do desemprego, redução de di-
reitos trabalhistas e previdenciários, en-
carecimento do crédito, indústria parada, 
comércio em falência, redução do con-
sumo e aumento do endividamento das 
famílias.

Esses são importantes indicado-
res econômicos que atestam que a cri-
se veio para ficar, pelo menos até o final 
de 2016.

Nesse quadro desolador, o Governo 
Federal tenta pôr em prática um ajuste 

fiscal que significa muito aperto para os 
trabalhadores e aposentados. No entan-
to, esse ajuste não atinge os ricos, princi-
palmente o sistema bancário que conti-
nua nadando em dinheiro.

O Governo federal também tomou a 
iniciativa de enfrentar a crise do desem-
prego lançando o chamado Programa de 
Proteção ao Emprego (PPE) que propõe 
redução da jornada de trabalho com re-
dução do salário do trabalhador. Trata-
-se de uma medida paliativa que só fa-
vorece aos patrões para desafogar seus 
custos e, além disso, é muito perigosa 
em relação à utilização dos recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 
para complementação salarial. O FAT é 
patrimônio do trabalhador e já se encon-
tra em crise financeira, apresentando se-
guidos déficits em seu balanço.

Enquanto isso, os aposentados lutam 
por justiça e dignidade de vida, mas só 
recebem pancadas e vetos do Governo 
Federal.

Sem dinheiro e sem investimento 
o país passa por uma turbulência eco-
nômica que já gerou uma turbulência 
política.

Maurício Oliveira –  
Assessor econômico da Cobap

2016 será um ano de déficit orçamentário e aumento da recessão 
econômica

O ano de 2015 ainda não acabou com 
suas consequências negativas para 

a população brasileira e para a economia 

como um todo e já sabemos que no ano 
de 2016 não haverá melhorias.

Diante da arrecadação tributária em 
queda e da dificuldade de cortar gas-
tos e elevar impostos, o governo federal 
enviou para o Congresso Nacional uma 
proposta de Orçamento para 2016 que 
prevê um déficit de R$ 30,5 bilhões.

De acordo com o Ministério do Pla-
nejamento, essa é a primeira vez que 

o governo planeja um déficit orçamen-
tário desde que a atual metodologia 
para contas públicas foi adotada no go-
verno de Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002).

Para 2015, a previsão é de pequeno 
saldo positivo (superávit primário) de R$ 
5,8 bilhões. Em 2014, o resultado ficou 
vermelho em R$ 32,53 bilhões.

Isso vai significar mais aperto fiscal e 
mais recessão econômica, tendo em vis-
ta que os investimentos não vão cres-
cer e o governo não terá dinheiro para 
incentivar a retomada do crescimen-
to econômico. O mercado está alarma-
do com esse déficit orçamentário e pro-
jeta indicadores econômicos ainda mais 
negativos.
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Quanto custa um parlamentar: deputado e senador

Cada senador custa mais de R$ 33 
milhões por ano aos cofres públicos

Levantamento da ONG Transparência 
Brasil sobre os orçamentos da União, 

dos estados e municípios revela que o 
Senado é a Casa legislativa que tem o 
orçamento mais confortável por legisla-
dor: seus R$ 2,7 bilhões anuais corres-
pondem a R$ 33,4 milhões para cada um 
dos 81 senadores. 

Na Câmara dos Deputados, a razão 
é de R$ 6,6 milhões para cada um dos 
513 deputados federais, segundo a ONG. 
Dentre as assembleias legislativas, o 
maior orçamento por legislador é o da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal: 
equivale a R$ 9,8 milhões para cada um 
dos 24 deputados distritais. O DF não 
tem Câmara de Vereadores. 

O mais exíguo é o de Tocantins: pou-
co mais de R$ 2 milhões para cada um 
dos 24 deputados.

Enquanto em Boa Vista (RR) cada ha-
bitante paga R$ 224,82 anuais pelos ser-
viços associados ao trabalho de seus re-
presentantes eleitos nas três esferas, 
em São Paulo o custo é de R$ 68,51 por 
habitante.

Em Boa Vista, o gasto total com o 
legislativo (federal, estadual e munici-
pal) representa 4,7% do PIB per ca-
pita. No outro extremo, em Vitória 
(ES), o gasto total de cada habi-
tante com o legislativo represen-
ta 0,4%. 

Em cinco estados - Alago-
as, Mato Grosso, Rio de Ja-
neiro, Sergipe e Tocantins 
- e doze capitais os da-
dos orçamentários não 
estavam disponíveis na 
internet. Em três casos, 
nem o orçamento estadu-
al e nem o da capital esta-
vam na internet: Rio, 
Tocantins e Sergipe.

Quanto custa um senador e um 
deputado

Veja quanto os senadores e 
deputados podem gastar e quanto 
recebem.

Senadores

Subsídio mensal

R$ 16.512,09. Além dos 12 salários por 
ano e do 13º, cada senador recebe o mes-
mo valor no início e no final de cada ses-
são legislativa, ou seja, 14º e 15º salários. 

Funcionários

Ao contrário da Câmara, onde exis-
te a verba de gabinete (R$ 60 mil a par-
tir deste mês) para o deputado contratar 
seus assessores, é o Senado que con-
trata diretamente o pessoal do gabinete 
dos senadores. Cada gabinete tem direi-
to à contratação de 11 profissionais, sen-
do seis assessores parlamentares e cin-
co secretários parlamentares.

Um assessor parlamentar ganha R$ 
8 mil brutos e um secretário, 85% des-
se valor. Com isso, o total de gastos com 
funcionários pode chegar a R$ 54 mil. 
Os cargos podem ser desmembrados, 
desde que não seja ultrapassado o va-
lor originalmente designado para os 11 
funcionários.

Verba Indenizatória

R$ 15 mil. Recursos para uso em gas-
tos nos estados, com aluguel, gasoli-
na, alimentação. O parlamentar tem que 
apresentar nota fiscal com os gastos 
e, se não usar toda a verba num deter-
minado mês, acumula para o seguinte. 
Passado um semestre, ele não tem mais 
direito de usar o acumulado.

Auxílio-moradia

R$ 3.800. Têm direito os senadores 
que não moram em apartamentos fun-
cionais. O parlamentar tem que compro-
var o gasto, apresentando notas de ho-
téis ou de imóveis que tenha alugado 
em Brasília.
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Deputados devem votar reforma Tributária em setembro

O presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), afirmou que os 

deputados devem votar uma proposta 
de reforma tributária em setembro e con-
cluir a matéria até o final deste ano. 

“Obviamente que a gente sabe que 
quando define isso vai ter que mexer 
em alguma coisa. Quando discute refor-
ma tributária, ou a União vai pagar con-
ta, ou São Paulo vai perder dinheiro ou o 
contribuinte vai arcar com isto”, disse ao 
participar de evento com empresários do 
Distrito Federal sobre pacto federativo. 

Para Cunha, as características de 
cada região devem ser levadas em con-
ta no debate. “As diferenças têm impac-
to econômico. Temos vários Brasis den-
tro do nosso Brasil”, avaliou. “A tendência 
dos parlamentares é sempre privilegiar o 
que afeta nossa região. Se falar do Rio 
de Janeiro, vou ter mais atenção porque 
foi onde fui eleito”, disse, ao defender 
modelos que possam manter a vocação 
de cada região, capacidade de competi-
ção, manutenção de emprego e renda e 

garantir que as pessoas consigam ficar 
em suas regiões.

O presidente da Câmara lembrou que 
o Congresso tentou, várias vezes, votar 
uma reforma tributária. Uma delas, em 
2003, quando a discussão acabou limi-
tada à prorrogação da CPMF, e em 2009, 
com proposta apresentada pelo ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pre-
via compartilhamento de receitas entre 
União, estados e municípios e a desone-
ração da folha de pagamento. “O relató-
rio nunca foi levado ao plenário”.

Pacto Federativo

Sobre pacto federativo, Cunha infor-
mou que criou uma comissão especial 
para levar uma proposta, em 30 dias, 
para o plenário. Cunha explicou que an-
tes dessa comissão, precisou criar um 
outro colegiado para tratar sobre atribui-
ções e receitas. “A discussão sobre pacto 
federativo era mais profunda do que di-
vidir atribuições. Temos, na prática, uma 
superposição de atribuições e falta de 

receitas”, disse, ao citar áreas como saú-
de e educação.

Reforma política

Cunha criticou a proposta de mudan-
ça para o sistema distrital misto, apre-
sentada durante o debate da reforma 
política, que, segundo ele, eliminaria uma 
análise total do país. “O sistema distrital 
misto ia provocar ainda mais o distancia-
mento do nosso. Ia deformar nossa con-
dição de brasileiro preocupado com um 
país como um todo”, disse.

Perguntado sobre a situação políti-
ca e econômica do país, Eduardo Cunha 
disse que o Brasil vive uma crise de con-
fiança. “É preciso enfrentar as duas se-
paradamente [política e econômica], mas 
a prioridade é sempre enfrentar a políti-
ca que permite a imagem da seguran-
ça para os que querem enfrentar a cri-
se econômica. Mais do que a crise eco-
nômica vivemos a crise de confiança. A 
confiança tem que ser restabelecida”.

(Agência Brasil)

Cota postal 

A cota postal varia segundo o núme-
ro de eleitores do estado. O senador do 
estado menos populoso (AP), em ter-
mos de número de eleitores, tem direito 
a uma cota de R$ 4 mil/mês. Um senador 
do estado mais populoso (SP) tem direito 
a usar até R$ 60 mil/mês. O pagamen-
to da postagem é feito diretamente pelo 
Senado aos Correios, mediante compro-
vação da postagem, não havendo repas-
se de recursos.

Cota telefônica 

Cada senador tem direito a R$ 500 
mensais. 

Passagens aéreas

Verba variável, dependendo do esta-
do pelo qual o senador foi eleito. O valor 
mínimo é de R$ 4,3 mil (para os eleitos 
pelo Distrito Federal) e máximo de R$ 16 
mil, para os do Acre.

Combustível 

Todo senador tem direito a 25 litros 
de combustível por dia.

Gráfica

Cada senador tem direito a uma cota 
de serviços gráficos, na Gráfica do Sena-
do, para material estritamente relativo à 

atividade parlamentar, de R$ 8.500 por 
ano.

Jornais e revistas

Nos dias úteis, cada senador rece-
be cinco publicações, entre jornais e 
revistas. 

Deputados 

Subsídio mensal

R$ 16.500. Além dos 12 salários 
por ano e do 13º, cada deputado rece-
be o mesmo valor no início e no final de 
cada sessão legislativa, ou seja, 14º e 15º 
salários.

Verba de gabinete

R$ 60 mil, a partir de abril de 2008. 
Verba destinada ao pagamento dos fun-
cionários de gabinete. Cada deputado 
tem direito a empregar de 5 a 25 pessoas 
em seu gabinete, mas com salários que 
não ultrapassem o somatório da verba e 
que não sejam inferiores ao mínimo.

Verba indenizatória

R$ 15 mil. Recursos para uso em gas-
tos nos estados, com aluguel, gasoli-
na, alimentação. O parlamentar tem que 
apresentar nota fiscal com os gastos e, 

se não usar toda a verba num determina-
do mês, acumula para o seguinte.

Auxílio-moradia

R$ 3 mil. Têm direito os deputados que 
não moram em apartamentos funcionais. 
O parlamentar tem que comprovar o gas-
to, apresentando notas de hotéis ou de 
imóveis que tenha alugado em Brasília.

Cota postal e telefônica 

R$ 4.2687,55 para deputados, e R$ 
5.513,09 para líderes e vice-líderes da Câ-
mara, presidentes e vice-presidentes de 
comissões permanentes da Casa. A cota 
é mensal, mas, se não utilizada naquele 
mês, acumula para o seguinte.

Passagens aéreas

Verba variável, dependendo do esta-
do pelo qual o deputado foi eleito. O va-
lor mínimo é de R$ 4,3 mil (para os depu-
tados eleitos pelo Distrito Federal) e má-
ximo de R$ 16 mil, para os do Acre.

Gráfica

Cota de R$ 6 mil.

Jornais e revistas 

Nos dias úteis, cada deputado re-
cebe cinco publicações, entre jornais e 
revistas.

(Fonte: Diap)
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Encruzilhadas brasileiras
A caminho de uma crise de Estado, o 

país precisa urgentemente que suas li-
deranças abaixem as armas por um ins-
tante histórico. “Tal aglutinação precisa 
começar com a articulação de diálogos 
entre as três principais forças políticas 
do país: o PT, o PSDB e o PMDB”, defen-
de cientista político.

Antônio Carlos de Medeiros*, 
no Congresso em Foco (29/jun/2015)

O Brasil caminha para uma crise de 

Estado. Há uma grave ausência 

de lideranças políticas com esta visão 

de crise de Estado. Há uma grave au-

sência de Agenda para o país. Há uma 

grande crise de expectativas e de con-

fiança. Mas não se vê no espectro políti-

co iniciativas politicamente responsáveis 

de recompor diálogos para a reconstru-

ção e para a restauração do Estado. Mui-

to pelo contrário. O clima é de confron-

to e conflagração. De autocomiseração, 

autoengano, açoites políticos e completa 

ausência de visão estratégica e de país. 

Reina o varejo e a improvisação. Comple-

ta catatonia.

Ainda não há um quadro político ca-

bal de ingovernabilidade no país. Mas já 

existe esta probabilidade. O país não vive 

apenas uma crise de governabilidade. O 

Brasil caminha realmente para uma crise 

de Estado, o que é muito mais grave. Os 

sintomas e ingredientes já estão à vista. 

O lócus da crise não é só o poder Execu-

tivo, com alto déficit de entregas e grave 

ausência de protagonismo e centralida-

de política. Ela se espalha pelo poder Le-

gislativo, com um frenesi legislativo que 

até cria despesas sem indicar a fonte de 

recursos e que se guia pelo varejo, pelos 

holofotes e pela política como espetácu-

lo. E atinge o poder Judiciário, que pare-

ce imprensado entre a judicialização da 

política e a politização do judiciário, en-

quanto também defende pautas corpo-

rativas de reajustes salariais sem mos-

trar as fontes de recursos e sem mostrar 

sintonia com os limites prudenciais e a 

com crise fiscal.

Uma crise de autoridade está a cami-

nho. Com o conteúdo de uma crise de 

hegemonia. Sim, crise de hegemonia, 

no sentido clássico, “a la” Gramsci. Já os 

resultados das eleições presidenciais de 

2014 apontavam sinais de possibilidade 

para a emergência dessa crise de hege-

monia: alta alienação eleitoral combina-

da com uma vitória eleitoral que não se 

configurou como uma vitória política ca-

bal. Ali já estava o germe da crise.

Que se foi agravando. A ponto de to-

das as lideranças políticas, absolutamen-

te todas, perderem capital político, capital 

simbólico e capital social. E a ponto dos 

partidos políticos perderem mais ainda 

capacidade de representação e legitimi-

dade. E, aí, a própria Política perde a sua 

essência, isto é, perde a sua função pri-

mordial de articulação e agregação de in-

teresses. Naus à deriva. E o piloto sumiu. 

Foi-se a centralidade da instituição Pre-

sidência da República, mas não se con-

figurou a hipótese de um parlamentaris-

mo branco à outrance ocupar o espaço 

na arena política. Veem daí vestígios de 

anomia social, um sentimento de “estar 

à deriva”. Daí para a proliferação da sim-

bologia dos (legítimos) panelaços é ape-

nas um pulo.

Não basta, portanto, um ajuste fiscal, 

ainda mais o ajuste fiscal remendado e li-

mitado que está sendo produzido. O mi-

nistro Joaquim Levy demorou a ter res-

paldo político e é agora a imagem e se-

melhança da andorinha só que não faz 

verão – a expressão aristotélica que vi-

rou ditado popular e que cabe como 

luva neste momento. A “solução Levy”, 

retalhada no Congresso, é muito limita-

da. Deixou de ser condição necessária e 

nunca foi condição suficiente. Pelo andar 

da carruagem, tende a ser nem necessá-

ria, nem suficiente. O que torna o quadro 

ainda mais turbulento e incerto.

Conjugadas com o (limitado) ajuste 

fiscal, algumas medidas e programas es-

tão sendo geradas e lançados. Para de-

monstrar esforço de conjugar ajuste fis-

cal e medidas voltadas para o crescimen-

to. Mas é preciso ter presente que não é 

hora de panaceias. Assim como não é 

suficiente, embora necessária e impor-

tante, a entrega da coordenação políti-

ca de curto prazo para o vice-presiden-

te Michel Temer. A competência política 

de Michel Temer ajudou a distender um 

pouco o processo político no curto prazo, 

mas só um pouco. Ainda é preciso muito 

mais. É preciso uma inflexão.

É preciso repactuar e rearranjar a co-

alizão politicamente dominante no Bra-

sil. Este é o nó górdio do atual momen-

to histórico brasileiro. A crise não é só de 

governo. É de poder. Com descortínio, a 

Arko Advice já sublinhou que “o eixo da 

governabilidade – que é a relação Lula-

-PT-Dilma-PMDB – está comprometido e 

a recuperação econômica parece distan-

te. Apenas uma combinação virtuosa de 

entendimento político e de sucesso eco-

nômico promoveria uma virada de forma 

inequívoca” (Arko Advice, “Cenários Po-

líticos”, nº 196, Junho/2015, Brasília-DF). 

Esta combinação virtuosa precisa ser ar-

ticulada por diálogos virtuosos entre as 

forças políticas relevantes, com visão de 

crise de Estado. A crise atual não é um 

mero acidente de percurso. Tem ainda 

potencial para piorar e ficar mais com-

plicada. O desemprego vai subir. As de-

missões vão continuar. O PIB deverá ter 

queda entre 1,5% e 2% neste ano e na me-

lhor das hipóteses um crescimento nulo 

em 2016. Portanto, não adianta ir de re-

mendo em remendo e na base do curto 

prazismo. O pior ainda está por vir.

A confluência da crise econômica 

com a crise política já está estimulan-

do outro ingrediente de crise social, seja 

pela falência já patente na entrega dos 

serviços públicos, seja pelo esgarça-

mento social e pela anomia social e seja, 

ainda, pelo aumento do “déficit de capi-

tal social” (isto é, a baixa propensão dos 

agentes econômicos e sociais à coope-

ração, o que exacerba ainda mais a cri-

se de confiança). No cenário, já colocado, 

de deslegitimação do governo, do Con-

gresso e do sistema político, a iminência 

destas três crises – econômica, política 

e social – requer preventivos à ruptura 

político-institucional.

Isto mesmo: ruptura político-institu-

cional. Ela já está no horizonte. E os lí-

deres e os partidos mais relevantes pre-

cisam ser capazes de oferecer bússo-

la de reconstrução política e econômica. 



O ARAUTO | MAIO - AGOSTO | 2015 7O P I N I Ã O

Fortalecer o manifesto, continuar a luta
Como a conjuntura não mudou, a luta 

de resistência ao ajuste e à recessão pro-
mete ser longa. É necessário fazer do 
documento, ao lado de inúmeros outros 
já divulgados, nossa bandeira unitária e 
nosso ponto de conforto.

João Guilherme Vargas Neto*

Parece que as manifestações de do-
mingo, 16 de agosto, grandes, mas 

delimitadas sociologicamente, não tive-
ram o efeito de modificar a conjuntura. O 
governo continua emparedado, insistin-
do no ajuste fiscal e a oposição continua 
desorientada, com um de seus maiores 
representantes indicando uma solução 
para a crise que não havia sido vocaliza-
da pelas ruas.

Em uma situação assim, cresce o pa-
pel do “Chamado ao diálogo pela de-
mocracia, por crescimento econômico, 

inclusão social e desenvolvimento na-
cional”, publicado dia 14 como página 
inteira nos dois maiores jornais de São 
Paulo e assinado pelos presidentes de 
11 Sindicatos e uma Federação de traba-
lhadores, que encarnavam as Centrais 
Sindicais reconhecidas.

O texto do manifesto foi laboriosa-
mente discutido entre os protagonistas 
(há o registro de 11 versões em discussão 
até a última, publicada) e as escolhas das 
entidades que assinaram foi atribuição 
das direções de cada Central, que con-
duziam a iniciativa.

Deve-se reconhecer que várias enti-
dades de peso e diversas categorias que 
também assinariam, não puderam ser 
contempladas no primeiro momento.

Na fase atual, para reforço do papel 
a ser desempenhado pelo manifesto 

— com clareza, precisão na pauta e uni-
ficação do movimento sindical — cada 
entidade que o apoia pode providenciar 
sua difusão, horizontalizando-o e assi-
nando-o em primeiro lugar.

Assim contribuindo para o fortaleci-
mento do documento, seja com sua di-
fusão regional ou estadual, seja amplian-
do as categorias envolvidas (até mesmo 
aquelas que se mantêm independentes 
das centrais).

Como a conjuntura não mudou, a luta 
de resistência ao ajuste e à recessão pro-
mete ser longa. É necessário fazer do 
documento, ao lado de inúmeros outros 
já divulgados, nossa bandeira unitária e 
nosso ponto de conforto.

(*) Membro do corpo técnico do Diap, é con-
sultor de diversas entidades sindicais 

(Publicado no Jornal do Diap de 18/ago/2015)

Precisam ser capazes de sentar e dialo-

gar. Precisam ser capazes de ter habili-

dade e discernimento para articular uma 

Agenda de saídas. O preventivo à ruptu-

ra é a ideia-força da restauração do Es-

tado brasileiro e a articulação política da 

via do consenso em torno de uma Agen-

da mínima para o país.

Em 2014, o país votou pela não rup-

tura. O Brasil não tem história e cultu-

ra de rupturas. Prevaleceu, também em 

2014, o caminho da experiência de mu-

dança por acumulação, e não por ruptu-

ra. Mas a paralisia decisória no centro do 

Poder Político acelerou o tempo político 

e exacerbou os conflitos políticos e so-

ciais. Em apenas oito meses, desde no-

vembro de 2014, o tempo histórico pare-

ce ter caminhado quatro anos. Pois bem. 

O tempo histórico deslegitimou o novo 

governo e acelerou o ciclo político.

Agora, o quadro de crise de legitimi-

dade do sistema político e de iminên-

cia de crise de hegemonia está a exi-

gir, pelo caráter de inflexão histórica, a 

refundação do Contrato Social pela via 

do diálogo e da produção do consen-

so em torno de uma Agenda mínimo. É 

preciso que as lideranças políticas dialo-

guem no sentido de criar condições para 

que a presidente da República conquis-

te o mínimo de capacidade convocatória 

que leve à tecitura e arquitetura política 

de uma aglutinação de forças e lideran-

ças políticas na direção da rearticulação 

da governabilidade e do rearranjo da co-

alizão politicamente dominante. Tal aglu-

tinação precisa começar com a articula-

ção de diálogos entre as três principais 

forças políticas do país: o PT, o PSDB e 

o PMDB.

A ideia-força é a restauração do Es-

tado e a revitalização da democracia. 

Uma agenda mínima consensual em tor-

no disto. É urgente que se abaixem as ar-

mas por um instante histórico, deixando 

de lado por um tempo as mesquinharias, 

os oportunismos, a autopreservação e a 

desvairada sandice da antecipação da 

sucessão presidencial. Sem revanchis-

mo e com responsabilidades políticas 

que não dissolvam na síntese o neces-

sário contraditório do jogo democrático, 

Fernando Henrique Cardoso, Lula, Mi-

chel Temer, Renan Calheiros e Eduardo 

Cunha precisam tecer condições para a 

construção da Agenda. Criando condi-

ções políticas para que a presidente Dil-

ma adquira capacidade convocatória.

A aceleração do tempo histórico está 

atropelando o tempo político. O ciclo po-

lítico se exauriu e é preciso evitar, politi-

camente, tanto a iminência da recorrên-

cia do vácuo no Centro do Poder, quanto 

a iminência de uma situação de tutela 

política, que mantém o país numa situa-

ção de instabilidade e ingovernabilidade 

cada vez mais patente.

Uma Agenda pactuada é a porta da 

saída. Na direção da restauração. Trinta 

anos depois da “Nova República”, outra 

restauração é necessária. É ilusão e ilu-

sionismo pensar que é a via do confron-

to e da tensão política permanente, man-

tendo o país sem Centro de Poder, que 

pode levar a uma solução. Esta via, pelo 

contrário, vai manter a Política alheia à 

crise e ao povo. Desconectada da socie-

dade e a caminho do “quanto pior, me-

lhor”. É um tiro no pé de todos. Pois pode 

levar a crise para depois de 2018…

Nos últimos vinte anos, o Brasil pro-

duziu primeiro a agenda virtuosa da es-

tabilidade, com Fernando Henrique Car-

doso. Depois, produziu a agenda virtu-

osa da inclusão social, com Lula. Ago-

ra, estaria na hora de produzir a agen-

da da sustentabilidade. Sustentabilida-

de no sentido da entrega dos serviços 

públicos de qualidade e sustentabilida-

de no sentido do desenvolvimento eco-

nômico. Por que não? É preciso sair das 

encruzilhadas.

(*) PhD em Ciência Política pela London 
School of Economics and Political Science.
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A música que se ouve
A confusão é geral, como vimos nas 

recentes votações na Câmara dos Depu-
tados. Divergências oportunistas entre 
partidos, desorientação dentro dos parti-
dos, com resultados que alienam a socie-
dade dos fatos da política, exceto a cor-
rupção, que é tocada em um crescendo 
midiático ensurdecedor

João Guilherme Vargas Netto*

Para entender a atual conjuntura bra-
sileira tenho usado a comparação 

com a escrita de uma partitura de con-
certo. Nas pautas estão registradas se-
paradamente as notas musicais determi-
nadas para grupos de instrumentos ou 
executantes que se ouvem em conjunto.

A primeira pauta é a política, com ver-
dadeiras dissonâncias na execução do 
tema da barata-voa. A confusão é ge-
ral, como vimos nas recentes votações 
na Câmara dos Deputados. Divergên-
cias oportunistas entre partidos, de-
sorientação dentro dos partidos, com 

resultados que alienam a sociedade dos 
fatos da política, exceto a corrupção, que 
é tocada em um crescendo midiático 
ensurdecedor.

Embora seja difícil prever os pró-
ximos movimentos, percebe-se uma 
direção conservadora que chega a 
agredir a Constituição, guardiã da 
institucionalidade.

A segunda pauta é a econômica. 
Nesta predominam os instrumentos gra-
ves, quase monótonos, incluindo o surdo 
da recessão e os repiques desesperados 
do ajuste do governo.

A marcação nesta pauta é dada pelas 
demissões que se acumulam, pelo cor-
te de salários, pela diminuição do crédi-
to, das compras e dos investimentos, pe-
los juros estratosféricos e pela inflação 
renitente. A melodia é de uma marcha 
fúnebre.

A terceira pauta é a social. Nesta não 
é preciso muita atenção para se perceber 

que o Brasil está apreensivo, com “o hor-
ror nacional do dia de amanhã”.

Felizmente, para a sociedade, exis-
te o terceiro trilho do metrô, aquele que 
tem fulminado quem o pisa. São os direi-
tos adquiridos e conquistados que criam 
barreiras aos efeitos combinados da de-
sorientação política e do arrocho. Não 
houve, ainda, um repúdio forte, mas a 
qualquer momento, devido a uma provo-
cação mais ácida, o público pode — atro-
pelando a orquestra — manifestar-se em 
um tutti ensurdecedor.

Esta é a pauta do movimento sindical, 
que passa de uma posição protagonista 
para uma luta de resistência contra a re-
cessão, contra a quebra de direitos, con-
tra os juros altos e procura recompor nas 
condições novas sua unidade de ação.

(*) Membro do corpo técnico do Diap,  
é consultor de várias entidades sindicais  

em São Paulo 
(Publicado no Jornal do Diap de 03/jun/2015)

As quatro onças ferozes
É hora de resistência e nesta hora 

cresce o papel daquelas entidades sindi-
cais que ao longo dos anos de bonança 
fizeram a lição de casa e são hoje fortes 
o suficiente para enfrentar a crise, cons-
truir uma nova unidade e apresentar 
(com seus trabalhadores) novos rumos 
econômicos corretos para a sociedade.

João Guilherme Vargas Neto*

Tudo aparece misturado como em 
uma horrorosa feijoada fria. Mas, 

para compreender aquilo que diariamen-
te nos bombardeia, eu sugiro que se divi-
da a crise (pelo menos na sua compreen-
são) de forma a facilitar as resistências.

A primeira crise é política, onde impe-
ra o barata-voa, com a oposição desnor-
teada (alguns esperando que o mamão 
caia de maduro e outros sacudindo o ma-
moeiro) e o governo emparedado (com 
dificuldades para viabilizar qualquer pro-
jeto e recuperar a mínima confiança de 
uma escassa maioria aritmética).

Junto com ela há a crise que chamo 
de “moralista”, que se materializa nos su-
cessivos lances da Operação Lava-Ja-
to, com prisões, delações, investigações, 
condenações e o que mais seja para 
alimento dos meios de comunicação, 

desespero e vergonha dos denunciados 
e ranger de dentes da sociedade.

Nos últimos dias ficou evidente uma 
operação para tentar “sujar” o movimen-
to sindical como um todo nas águas la-
macentas da corrupção e dos malfeitos 
visando enfraquecer a resistência dos 
trabalhadores.

Por iniciativa errada do governo foi 
criada a terceira crise: o ajuste fiscal. Hoje 
já se sabe que como foi elaborado e im-
plementado, o ajuste é um fracasso. Não 
há a menor possibilidade de que ele seja 
completado com êxito antes que a lona 
do circo das agências de risco caia sobre 
o picadeiro.

E, por fim, há a recessão. Ela é uma 
crise monstruosa, que devora empregos 
e corrói salários, levando os trabalhado-
res ao desespero e acuando o movimen-
to sindical, obrigado agora a uma luta de 
resistência depois de anos de protago-
nismo das centrais sindicais e sua atua-
ção unitária.

Não adianta botar ou tirar qualquer 
bode da sala, enquanto nela se agigan-
tam essas quatro onças ferozes: a crise 
política, o moralismo justiceiro, o ajus-
te fiscal e a recessão. As pintas de cada 

onça são diferentes, mas são todas on-
ças famintas.

É hora de resistência e nesta hora 
cresce o papel daquelas entidades sin-
dicais que ao longo dos anos de bo-
nança fizeram a lição de casa e são 
hoje fortes o suficiente para enfren-
tar a crise, construir uma nova unida-
de e apresentar (com seus trabalhado-
res) novos rumos econômicos corretos 
para a sociedade.

(*) Membro do corpo técnico do Diap, é con-
sultor de diversas entidades sindicais. 

(Publicado no Jornal do Diap de 23/jul/2015)
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Casa de ferreiro, espeto de pau
Recentemente, a Câmara promoveu 

o desmembramento de duas comissões 
permanentes para permitir que determi-
nadas legendas partidárias pudessem ter 
direito à presidência de colegiados e, con-
sequentemente, às suas estruturas admi-
nistrativas. Isso porque, segundo a lógica 
de proporcionalidade vigente, alguns par-
tidos que não possuíam quantidade sig-
nificativa de parlamentares ficariam alija-
dos quando da divisão e da escolha das 
comissões.

Thiago Schwinke Vidal*

Ao subitamente convocar sessão ex-
traordinária que resultou na apro-

vação da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 457/05, que aumenta de 
70 para 75 anos a idade de aposenta-
doria compulsória dos ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF), dos tribu-
nais superiores e do Tribunal de Contas 
da União (TCU), Eduardo Cunha impôs 
dura derrota ao governo. Poderia ter sido 
apenas mais um dentre os vários cons-
trangimentos que o presidente da Câ-
mara tem criado ao Executivo, não fosse 
o modo como se deu a votação e, sobre-
tudo, o impacto na já minguada governa-
bilidade de Dilma Rousseff.

Após a votação da PEC em primeiro 
turno, Eduardo Cunha sabia que a apro-
vação no turno seguinte não seria tão 
simples. Decidiu, pois, esperar até que o 
plenário da Casa estivesse cheio o bas-
tante para dirimir quaisquer chances de 
a matéria não vingar em razão de baixo 
quórum. O esforço do governo em mo-
bilizar sua base com vistas à aprovação 
da MP 665/14 foi, então, fatal para que o 
presidente da Câmara encerrasse a ses-
são e convocasse outra logo em segui-
da, dessa vez para votar a referida PEC.

Muitas são as especulações sobre as 
próximas cartadas de Eduardo Cunha, 
mas na fila de espera figura, sem dúvida, 
a PEC 299/13, que fixa em 20 a quanti-
dade máxima de ministérios. Trata-se de 
proposição legislativa de alto apelo so-
cial, especialmente se considerado que, 
hoje, o número chega a assustadores 39.

É preciso ressaltar, no entanto, que 
tal quantidade pouco ou nada diz so-
bre os reais impactos financeiros ao erá-
rio. Muitos dos ministérios possuem or-
çamentos pouco significativos, fato que, 

a propósito, compromete a eficiência da-
queles órgãos no cumprimento de suas 
obrigações.

O Ministério da Pesca e Aquicultu-
ra, que não raras vezes é utilizado como 
exemplo para se questionar a logística 
ministerial, teve, em 2014, orçamento de 
R$ 498 milhões, 0,017% do total estipula-
do na Lei Orçamentária Anual de 2014 – 
R$ 2.383.177.997.310.

Outras pastas que, segundo as críti-
cas, poderiam ser extintas ou incorpo-
radas a demais ministérios, como a Se-
cretaria de Assuntos Estratégicos e a 
Secretaria da Micro e Pequena Empre-
sa, tiveram, no ano passado, orçamen-
tos de, respectivamente, R$ 333 milhões 
(0,014%), de R$ 73 milhões (0,003%).

Mas se o impacto financeiro e orça-
mentário por si só não é suficiente para 
justificar a diminuição do número de mi-
nistérios, poder-se-ia, então, recorrer à 
otimização da Administração Pública, 
este, sim, argumento plausível e realis-
ta, principalmente quando identificado 
que poucos são os ministros de Estado 
que conseguem levar seus pleitos à pre-
sidente da República. No caso de Dilma 
Rousseff, reconhecidamente centraliza-
dora, a baixa frequência de despachos 
com alguns ministros, de fato, prejudica 
a dinâmica interna daqueles órgãos.

Se por um lado se critica a quantida-
de de gabinetes atualmente existentes, 
por outro, é essa conjuntura que permite 
a fluidez do que muitos preferem chamar 
de “Presidencialismo de Coalizão”. Em 
outras palavras, dificilmente se conse-
guiria acomodar nos primeiro e segundo 
escalão da Administração Pública as in-
dicações feitas por parlamentares e par-
tidos políticos, caso se concretizassem 
propostas como a PEC 299/13. É impe-
rativo citar também que a fragmentação 
político-administrativa não é característi-
ca particular ao Executivo.

Outros poderes, como o próprio Le-
gislativo Federal, tem há muito promo-
vido modificações em suas estruturas 
com vistas à acomodação de partidos 
políticos, notadamente na Câmara dos 
Deputados. Recentemente, a Câmara 
promoveu o desmembramento de duas 
comissões permanentes para permitir 
que determinadas legendas partidárias 

pudessem ter direito à presidência de co-
legiados e, consequentemente, às suas 
estruturas administrativas. Isso porque, 
segundo a lógica de proporcionalidade 
vigente, alguns partidos que não pos-
suíam quantidade significativa de parla-
mentares ficariam alijados quando da di-
visão e da escolha das comissões.

Assim é que, por exemplo, a então 
Comissão de Educação e Cultura (CEC) 
foi transformada nas comissões de Edu-
cação (CE) e de Cultura (CCult). Já a ou-
trora denominada Comissão de Turismo 
e Desporto (CTD) foi desmembrada em 
Comissão de Turismo (CTUR) e Comis-
são de Esporte (Cespo). Às novas estru-
turas administrativas decorrentes des-
sas divisões somem-se as criações de 
cargos e funções comissionadas na Câ-
mara que, apenas em 2014, geraram im-
pacto de R$ 2.838 milhões, num orça-
mento total de cerca de R$ 5 bilhões.

Embora a justificativa dos parlamen-
tares para embasar tais modificações ge-
ralmente seja a necessidade de se poder 
discutir, individualmente, cada um dos 
temas, dada a importância que possuem, 
não é isso que se verifica no dia a dia. 
Nas pautas deliberativas da CCult, por 
exemplo, raramente constam outras pro-
posições que não aquelas que instituem 
datas comemorativas ou que alteram a 
denominação de pontes e estradas.

Há um longo caminho até que a 
PEC 299/13 seja convertida em Emenda 
Constitucional – caso se confirme sua 
aprovação, inclusive pelo Senado Fede-
ral. Mas não é preciso esperar até o fim 
do processo para afirmar que se trata de 
proposta meritória, cujo conteúdo deve, 
sim, ser discutido.

Mas independentemente de sua fu-
tura aprovação ou não, não pode a PEC 
servir de pretexto para que o Legislativo 
– e em especial a Câmara dos Deputa-
dos – furte-se à sua obrigação de ir ao 
encontro do que tem tentado impor ao 
Poder Executivo, por revanchismo ou 
por generosidade, sob pena de ampliar o 
atual descrédito da instituição perante a 
opinião pública.

(*) Bacharel em Ciência Política pela Univer-
sidade de Brasília (UnB) e assessor legislativo 

da Queiroz Assessoria Parlamentar e Sindical.

(Publicado no Jornal do 
Diap de 07/mai/2015)
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Caxumba

Caxumba é uma doença infeccio-
sa causada por um vírus da família 

dos Paramyxovirus, que provoca infla-
mação não só nas glândulas parótidas, 
mas também nas glândulas submaxila-
res e sublinguais.

Na maior parte das vezes, a infecção 
se manifesta na infância, nos meses de 
inverno e no começo da primavera.

Embora seja uma enfermidade de 
evolução benigna, em alguns casos po-
dem ocorrer as seguintes complicações: 
inflamação dos testículos e dos ovários 
(que pode resultar em esterilidade), me-
ningite asséptica, pancreatite, neurite e 
surdez.

O período de incubação varia de 14 a 
25 dias. A transmissão se dá pelo conta-
to direto com as secreções das vias aére-
as superiores da pessoa infectada, a par-
tir de dois dias antes até nove dias de-
pois do aparecimento dos sintomas.

Raros são os casos de reinfecção 
pelo vírus da caxumba. Em geral, uma 
vez infectada, a pessoa adquire imuni-
dade contra a doença. No entanto, se a 
infecção se manifestou apenas de um 
lado, o outro pode ser afetado em outra 
ocasião.

Sintomas

Inchaço e dor na parótida e nas ou-
tras glândulas salivares infectadas (lo-
calizadas embaixo da mandíbula), dor 
muscular e ao engolir, febre, mal-estar, 

inapetência são sintomas da infecção, 
menos intensos nas crianças do que nos 
adultos.

Os seguintes sinais sugerem compli-
cações da doença e exigem assistência 
médica imediata:

•  dor e inchaço nos testículos (orqui-
te) e na região dos ovários (ooforite);

•  náuseas, vômitos, dor no abdome 
superior (pancreatite);

•  rigidez na nuca, dor de cabeça e 
prostração (meningite).

Diagnóstico

O diagnóstico é basicamente clínico. 
Entretanto, há exames de sangue que 
ajudam identificar a presença de anticor-
pos contra o vírus da caxumba. Eles de-
vem ser realizados quando ou se for ne-
cessário estabelecer o diagnóstico de 
certeza.

Vacina

A vacina contra caxumba é produzi-
da com o vírus vivo atenuado da doença 
e faz parte do Calendário Básico de Va-
cinação. Pode ser aplicada isoladamen-
te. No entanto, em geral, está associada 
às vacinas contra sarampo e rubéola. As 
três juntas compõem a vacina tríplice vi-
ral. A primeira dose deve ser administra-
da aos 12 meses e a segunda, entre 4 e 
6 anos.

Exceção feita aos imunodeprimi-
dos e às gestantes, adultos que não 

foram infectados nem tomaram a vaci-
na na infância e adolescência devem ser 
imunizados.

Tratamento

Não existem drogas específicas con-
tra a caxumba. A doença é autolimitada 
e o tratamento, sintomático com analgé-
sicos, antitérmicos. O doente deve per-
manecer em repouso enquanto durar a 
infecção.

Recomendações

•  Não se automedique, nem medi-
que a criança antes de consultar um 
médico e ter o diagnóstico de certe-
za de caxumba, doença também co-
nhecida como parotidite infecciosa 
ou papeira;

•  Mantenha o doente em repouso 
até que tenham desaparecido os 
sintomas;

•  Ofereça-lhe alimentos líquidos ou 
pastosos, que são mais fáceis de 
engolir;

•  Lembre-se: adultos que não foram 
vacinados ou não tiveram a doen-
ça podem ser infectados pelo vírus 
da caxumba e por isso devem ser 
vacinados;

* Atenção mulheres que nunca tive-
ram caxumba, nem tomaram a vacina: 
procurem um posto para serem vacina-
das antes de engravidar. Na gestação, a 
doença pode provocar abortamento.
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1ª parcela do 13º de aposentado do INSS será paga na folha de setembro

A primeira parcela do 13º dos aposen-
tados e pensionistas do INSS, que 

corresponde a até 50% do valor do be-
nefício, será paga na folha de setembro. 
O pagamento está garantido em decreto 
da presidente Dilma Rousseff, já publica-
do no “Diário Oficial da União”.

Já a segunda parcela, correspondente 
à diferença entre o valor total do abono e 
o valor da parcela antecipada, será libe-
rada na folha de novembro.

O 13º salário engloba 28,2 milhões de 
benefícios.

O Ministério da Fazenda havia discu-
tido a suspensão do adiantamento de 
50% do benefício por falta de recursos 

em caixa. O objetivo era pagar tudo so-
mente na folha de novembro. Embora a 
antecipação do benefício não fosse obri-
gatória, ela ocorria há nove anos. A deci-
são de segurar o adiantamento causou 
polêmica e o Executivo precisou a rever 
sua posição.

Atraso do pagamento

Neste ano, devido ao fraco ritmo de 
atividade na economia, com queda da 
arrecadação, o governo não conseguiu 
realizar a antecipação da primeira parce-
la do 13º salário dos aposentados e pen-
sionistas na folha de agosto, que é paga 
no fim agosto e início de setembro.

Câmara aprova urgência para projeto que altera correção do FGTS

O plenário da Câmara dos Deputa-
dos aprovou dia 1º de julho de 2015, 

por 313 votos a 132, o regime de urgência 
para o PL 1.358/15, que muda o índice de 
correção do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS).

Atualmente, a correção é feita com 
base na taxa referencial (TR), em torno 
de 0,1% ao mês, mais juros de 3% ao ano.

O projeto prevê que os depósitos efe-
tuados a partir de 1º de janeiro de 2016 

serão corrigidos pela TR mais 0,5% ao mês, 
quando a taxa Selic for superior a 8,5% 
(atualmente essa taxa está em 13,75%).

Quando os juros forem inferiores a 
8,5%, a correção será da TR acrescida de 
70% da taxa Selic. É o mesmo cálculo 
aplicado às cadernetas de poupança.

Autores

O projeto é de autoria dos deputados 
Paulo Pereira da Silva (SD-SP), Leonardo 

Picciani (PMDB-RJ) e Mendonça Filho 
(DEM-PE).

Segundo eles, a mudança vai aumen-
tar em 100% os ganhos do trabalhador. 
“Não acho justo que os trabalhadores te-
nham sua poupança como fonte de sub-
sídios do governo”, disse Mendonça Fi-
lho, líder do DEM.

Mínimo terá reajuste real de 0,15% em 2016, vai para R$ 865

A proposta orçamentária enviada pelo 
governo estima, para 2016, um cres-

cimento de apenas 0,2% do Produto In-
terno Bruto (PIB). A inflação (IPCA) foi 
projetada em 5,4%. Já o salário mínimo fi-
cou em R$ 865,46. O valor é 9,83% supe-
rior, em termos nominais, ao vigente (R$ 
788). Em termos reais (descontada a in-
flação), o aumento é de apenas 0,15%. O 
menor desde a ascensão do PT ao poder.

O reajuste do salário mínimo é defini-
do por uma lei (13.152/15) e leva em conta 
a variação do INPC em 2015 — estimado 
em 9,67% — acrescida da variação do PIB 
em 2014 (0,1%).

Para 2015, o governo projetou PIB de 
-1,8% e inflação de 9,25% (IPCA).

Investimentos

O Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) recebeu R$ 42,4 bilhões, 
a maior parte alocada em infraestrutu-
ra social e urbana, termo que abrange 
financiamento de ações como sanea-
mento, mobilidade urbana e habitação. O 

programa Minha Casa, Minha Vida, que 
está englobado, recebeu R$ 15,8 bilhões.

Em relação às estatais, o investimen-
to fixado na proposta orçamentária é de 
R$ 96,9 bilhões.

(Agência Câmara)
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Workshop do Conhecimento e da Superação
 Outubro de 2015 em São Paulo – Va-

gas Limitadas

Local : Nuclave – Rua Santo Amaro, 
255 – Centro – SP

O Nuclave- Sindicato dos Vendedo-
res e a Kairalla Associados- Consultoria 
e Treinamento,  apresentam a programa-
ção do Workshop:

Qualificação em Vendas em 
Tempos de Incerteza

A situação mudou bastante nos últi-
mos 12 meses. Dólar e inflação aumen-
taram e a economia desacelerou. Neste 
contexto, para que as empresas não so-
fram tanto com o impacto deste cenário, 
entendemos que as que estiverem me-
lhores preparadas e com seus profissio-
nais devidamente qualificados vão con-
seguir atingir suas metas e superar este 
momento desafiador.

Milhares de pessoas já participaram 
de nossos eventos!

Metodologia: Apresentação expositi-
va e dialogada com dinâmicas vivenciais.

Fornecemos apostila, coffee break e 
certificado.

1 - A Teoria do Relacionamento 
Potencial – Para quem posso 
vender mais

Dia 20 de outubro - das 19h às 21h30

Objetivo: Apresentar aos profissio-
nais de vendas uma visão holística sobre 
o mercado potencial do seu segmento de 
trabalho e aprofundar sua compreensão 
com relação às técnicas de prospecção 
de novos clientes e entendimento das ra-
zões da perda de negócios e como preve-
nir que isso aconteça.

Apresentação Paulo Aquino, é soció-
logo, professor de estudos sociais e pós-
-graduado em marketing e vendas.

Foi consultor associado da consultoria 
americana Aubrey Daniels International e 

trabalhou como executivo na Probel, Ge-
neral Motors, Unilever e Bombril. 

Fez o start up e foi primeiro executivo 
da BIC Graphic Brasil. Foi primeiro execu-
tivo da Sheaffer Brasil, e da BIC Venezue-
la, país onde viveu por três anos. Na Ve-
nezuela foi diretor eleito da AVEPA. Aso-
ciación Venezolana de Papelaria y Afines. 
Atualmente vive em São Paulo onde, des-
de 2008, comanda a PCAMKT Consul-
ting, empresa de soluções mercadológi-
cas voltada para atender pequenos e mé-
dios negócios que tem entre seus princi-
pais clientes a DSM, GE,  ETAPA, FIESP, 
Horiba, Sodiprom, Vianews, Whirlpool en-
tre outras.

e-mail: paulo.aquino@pcamkt.com.br

2 - Motivando sua Equipe de Vendas 

Dia 22 de outubro - das 19h às 21h30

Objetivo: Muitas equipes não conse-
guem desenvolver seus objetivos com a 
eficácia que se espera delas por inexistên-
cia de motivação de seus integrantes. Por 
isto se faz necessário conhecer e aprovei-
tar o potencial de cada pessoa do grupo, 
tendo o cuidado da manutenção da equi-
pe para que atinjam os resultados espe-
rados. É extremamente relevante agru-
par as pessoas de acordo com modos de 
pensar mais e menos preferidos ou pre-
pará-las para saber como tirar proveito 
de suas diferenças, essa é uma das prin-
cipais virtudes de uma equipe sinérgica.

Apresentação Paulo Domingues, gra-
duado em Psicologia com especializa-
ção em Psicologia Organizacional, atua 
há mais de 30 anos em Recursos Huma-
nos principalmente em T&D e Seleção. 
Foi responsável pelo Nuclave no Sindica-
to dos Vendedores do Estado São Pau-
lo durante cinco anos. Atuou como instru-
tor na MOT – Mudanças Organizacionais 
e Treinamento, Ômega-Plus Consultoria 
e Treinamento, JL Rocha & Associados, 
HB Brasil, Senac e muitas outras. Prestou 
também serviços de consultoria, em par-
ceria com as empresas Impacta de Tec-
nologia e DSI –  Dedicated Solutions, Inc. 

(Houston-USA),  desenvolvendo ativida-
des em Luanda/Angola para o Sonangol 
Group (empresa estatal) entre os períodos 
de 2004 a 2006. Palestrante no IPEB – 
Escola de Vendas, Gelre – Trabalhos Tem-
porários, Ford – Taubaté, Coats Corrente, 
Universidade São Judas Tadeu e muitas 
outras. Ex-professor na Faculdade Impac-
ta Tecnologia (FIT) cadeira de Psicologia 
do Trabalho e no ensino técnico profissio-
nal em escolas estaduais e particulares, 
leciona Psicologia nas relações interpes-
soais. Autor dos livros: Automotivação, 
Utopia ou Realidade? e Por que não con-
seguimos nos manter automotivados? 
Editora Clube de Autores e co-autor do 
PEA – Perfil do Estilo de Aprendizagem.

Email: consultorpaulodomingues@
gmail.com

3 -Técnicas Avançadas de Vendas 
com Ferramentas de Programação 
Neurolinguística

Dia 27 de outubro -  das 19h às 
21h30m 

Objetivo:  Fornecer aos participantes 
ferramentas para fazer uma venda per-
sonalizada, ou seja, adaptada a cada tipo 
de pessoa, adequando a abordagem, a 
negociação e o fechamento às atitudes 
e emoções do cliente  indo de encontro 
as verdadeiras necessidades do mesmo 
com soluções apropriadas.

Apresentação Edmundo Cortez, presi-
dente da Cortez & Almeida - Treinamen-
tos. Trabalhou na área de treinamento 
em grandes empresas e desde o ano de 
2000, através da Cortez&Almeida, vem 
prestando consultoria e treinamentos a 
grandes empresas. Por  sete anos foi di-
retor de Cursos e Treinamentos da ADVB- 
Associação dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil. Foi, ainda, um dos 
fundadores da Apropesp, Associação dos 
Psicanalistas do Estado de São Paulo.   
Fundador da FATI - Faculdade Aberta da 
Terceira Idade de São Bernardo  do Cam-
po. Conferencista e Palestrante. Como Es-
critor tem 3 livros editados sobre Técnicas 

no 107Boletim
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no 107Boletim
de Vendas e dois livros editados sobre 
Autoconhecimento e Marketing Pessoal.

E- mail: cortezcursos@gmail.
com e edcortez9@gmail.com

4 - Venda Consultiva,  Negociação 
e Administração de Conflitos – O 
mercado continua em movimento

Dia 29 de outubro - das 19h às 21h30m

Objetivos: Fornecer aos profissionais 
uma visão diferenciada das ferramentas 
de vendas e negociação e sua influência 
na competitividade. Serão aplicados nes-
te encontro modelos de estratégias com-
provadamente vencedoras em negocia-
ção e vendas em todas as suas fases. A 
proposta é estimular o desenvolvimento 
do comportamento assertivo do profissio-
nal de vendas, visando o aprimoramen-
to de seus conhecimentos técnicos em 
todo o processo de vendas e negociação 
e os aspectos de comportamento huma-
no que interferem diretamente nos resul-
tados de manutenção e conquista de no-
vos clientes, viabilizando acordos de ga-
nhos mútuos.

Apresentação José Antonio Kairalla 
Caraccio, consultor e educador com atua-
ção nas áreas de Gestão Empresarial, Co-
mercial e Treinamento. Desde 1996 vem 
prestando consultoria a empresas de di-
versos portes e origens. São mais de 440 
projetos realizados e cerca de 30.500 
profissionais participantes de nossos Trei-
namentos, Workshops e Convenções, fo-
cados em Vendas, Negociação, Liderança 
e na Excelência ao Atendimento a Clien-
tes. Treinamentos “in company” em em-
presas de destaque como Natura, Nestlé, 
Concessionárias Fiat, Volkswagen, Sony, 
Fisk, Petrobras, Softway, ThyssenKrupp, 
Pisos Eliane, Distribuidora Schin, Icomon, 
Nossa Caixa/BB, Yamaha, Editora Posi-
tivo, Mr. Kitsch, Itapemirim, Laboratórios 
Aché, Dia. Palestrante na Câmara Munici-
pal de Paulinia, Fundação Vanzolini, Pre-
feitura de Vila Velha-ES, Unicamp/Nú-
cleo Softex, Universidade Anhembi Mo-
rumbi (turma de Pós), Uninove e Universi-
dade Federal de Santa Catarina/Geness.

Email: kairalla@kairallatreinamento.
com.br

Investimento para o Workshop:

Não Associados do Sindica-
to dos Vendedores: R$ 251,00

Associados (extensivo aos no-
vos): 2 x R$113,00 (10% de desc.) ou 
R$ 213,00 à vista (15% de desc.)

Convênio com estacionamento (desc. 30%)

Pagamento através de de-
pósito ou boleto bancário.

Inscrições e informações: pelo e-mail  
regina@kairallatreinamento.com.br ou  
falar com Regina pelo telefone (11) 5594.6990.

Visite nosso site 
www.kairallatreinamento.com.br    

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 
01315-903 – São Paulo – SP.

Visite nossa homepage: www.sindvend.com.br

Nuclave dispõe de espaços para clientes empresariais

O Nuclave oferece às empresas insta-
lações modernas e completamen-

te equipadas e climatizadas para reuniões, 
treinamentos, seminários ou palestras.

Na sede, dispõe de um auditório para 
95 pessoas, um miniauditório para 36 pes-
soas, salas de dinâmica para 20 ou 16 pes-
soas, serviço de coffee-break.

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

Seminários, reuniões de planejamen-
to, revisões, treinamento etc. poderão ser 
desenvolvidos com a necessária privaci-
dade em nossa Colônia de Férias. Loca-
lizada na Vila Mirim, em aprazível região 
da Praia Grande, numa área de 12 mil me-
tros quadrados. Se a empresa precisar da 

utilização de mais de um - ou de vários 

dias -, a Colônia dispõe de ampla e com-

pleta 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 aparta-

mentos (que incluem suítes para oca-

siões especiais como casamentos e 

bodas);

•  Infraestrutura de hospedagem de pri-

meira linha, com moderno restaurante, 

salão de festas e salão social;

•  Alimentação controlada por nutricionis-

ta com especialização no preparo de 

refeições segundo a idade;

•  Quadras cobertas para jogos de salão 
(ginásio poliesportivo) e pista de bo-
cha com dimensões profissionais;

•  Piscina estrategicamente con cebida 
para permitir ocupação em tempo in-
tegral, o que possibilita intensa pro-
gramação esportiva;

•  Estacionamento próprio, terraço em 
mezanino, parque aquático;

•  Dotada de poço artesiano e gerador 
próprio, a Colônia tem plena autono-
mia 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.
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O vinho do mês: Demente 2012 - Malbec/Cabernet Franc Mendoza
Situada mais ao sul em relação a 

San Juan, a região de Mendoza, na Pro-
víncia de Mendoza é de longe a maior 
produtora da Argentina sendo também 
a maior em extensão. Conta com apro-
ximadamente 75% de área plantada do 
total da viticultura do país, em torno de 
150.000ha. Essa região testemunhou a 
partir dos anos 90 o despertar do mo-
derno vinho argentino impregnado de 
qualidade e digno representante de uma 
atividade econômica visível, crescen-
te e pronta para ser mostrada ao mun-
do. Seu mais notório representante, o 
varietal Malbec tem encantado a tantos 
quantos o experimentam, com sua opu-
lência, riqueza olfativa sem perder a deli-
cadeza gustativa. Mendoza está dividida 
em quatro grandes regiões: Alta ou Nor-
te, Leste, Valle de Uco e Sul de Mendoza.

Valle de Uco – Seria a porção Cen-
tro de Mendoza e que apresenta os rios 
Tunuyán e Tupungato como eixos; ocu-
pa uma extensa área, abrangendo terras 
cultivadas dos departamentos de: Tu-
nuyán, Tupungato e San Carlos. Sua al-
titude varia dos 800m a 1600m do ní-
vel do mar aproximadamente. Os ve-
rões são quentes e os invernos rigoro-
sos apresentando uma grande amplitu-
de térmica entre o dia e a noite, muito fa-
vorável ao desenvolvimento da planta e 
equilibrado amadurecimento das uvas 
com muito boa acidez, remetendo qua-
se sempre à necessidade de fermenta-
ção complementar maloláctica. Alguns 
dos vinhos argentinos mais representa-
tivos são oriundos do Valle de Uco, des-
tacando-se aqueles a partir de Malbec, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot, Barbera, entre as tintas, e, Torron-
tés Riojano, Chenin Blanc, Chardonnay e 
Semillon, entre as brancas. 

Gualtallary – Trata-se de uma subzo-
na de Tupungato que nos últimos tem-
pos tem se constituído como verdadei-
ra pedra preciosa que vem desafiando 
produtores argentinos a ali fazerem nas-
cer verdadeiras joias, na expressão lo-
cal, com referência a vinhos de altíssi-
ma categoria. Distante 70 km de Men-
doza, a área apresenta características 
naturais que realmente instiga o enó-
logo a ali produzir seus vinhos. Loca-
lizada a 1450 m de altura é um dos lo-
cais de maior altitude de Mendoza onde 
o clima, no seu extremo selvagem, com 

grande amplitude térmica e solo de alto 
teor calcário conseguem transferir para 
o vinho uma personalidade única de ex-
pressão traduzida por seus taninos cro-
cantes, corpo muscular, acidez vibrante e 
destacada mineralidade. É uma área ver-
dadeiramente em voga que atraiu gran-
de número de gente interessada na ati-
vidade relacionada com o vinho e tam-
bém com o turismo dada a beleza do lu-
gar. Um dos empreendimentos como o 
Tupungato Winelands com 800 hecta-
res, inaugurado em 2009, introduziu in-
centivo ao turismo com campos de polo 
e golfe com perspectiva para dois gran-
des hotéis de categoria como o Auberge 
Du Vin. A primeira bodega a ali se insta-
lar foi Altus de José Luis Manzano. Daí 
em diante uma série de conhecidos pro-
dutores acorreram ao local como Jean 
Bourquet, Rutini, Sophenia, entre outras.

Passionate Wines – Matias Michelini 
– Enólogo de primeira grandeza com ex-
periência em casas famosas como Pu-
lenta sentiu tão profundamente as qua-
lidades e potencial de Gaultallary que 
para ali se mudou com família e tudo in-
cluindo o irmão Pablo, enólogo da Bo-
dega Zorzal. Elegeu como local uma 
área no coração de Galtallary onde nas-
ce a bodega desenhada por Bormida & 

Yanzon com dois níveis subterrâneos 
tanto para sala de fermentação como 
adega para repouso dos vinhos em bar-
ricas e garrafas. O objetivo e trabalhar o 
vinho em processo natural de gravida-
de. Uma das características singulares 
será a introdução de tanques de concre-
to em forma ovalada. A capacidade de-
verá abrigar 165.000 litros com espaço 
para 600 barricas e 180.000 garrafas. O 
nome Passionate traduz fielmente a pai-
xão pelo vinho que é levada ao extremo 
de ser considerado como “louco por vi-
nho”, donde o sugestivo nome do vinho: 
Demente.

Demente 2012 – Trata-se da segun-
da safra desse vinho elaborado a partir 
de Malbec (65%) e Cabernet Franc (45%) 
procedentes de oito vinhedos diferentes 
de Gualtallary com % de álcool.

Análise visual – Vermelho rubi pro-
fundo com reflexos violáceos.

Análise olfativa – Explode em frutas 
negras frescas e voluptuosas envoltas 
em notas florais, especiarias e destaca-
da mineralidade, compondo um atraente 
temperamento olfativo.

Análise gustativa – Opulento de cor-
po com boa massa tânica de ótima tex-
tura com vibrante acidez em grande con-
centração de sabor. Estrutura vigorosa 
intensa e provocante capaz de suportar 
o tempo.

Avaliação: 93/100

Preço: R$ 200,00 – Importadora 
Neve Wines – (49) 9802-8884

Saúde!
Daniel Pinto

(danipin@uol.com.br)

Daniel Pinto é médico, professor de Eno-
logia da Universidade Anhembi Morum-

bi, ex-presidente da ABAV e autor do li-
vro “Manual Didático do Vinho – Inicia-

ção à Enologia”, pertencente ao catá-
logo da Editora Anhembi Morumbi
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Escrever bem não é luxo
Milton Claro

(1) Tá bom assim, né?

Línguas vivas e línguas mortas. Lín-
guas vivas são as línguas que a gen-
te conhece, como português e inglês, e 
mortas as que ninguém mais usa, cer-
to? Não é bem assim. Latim é uma lín-
gua morta e é usada nos documentos 
do Vaticano. O importante é ver que as 
línguas mortas ficam como que conge-
ladas - seu vocabulário não aumenta 
nem diminui, como acontece com as lín-
guas vivas, e é isso que as torna tão in-
teressantes. Elas crescem, novas pala-
vras surgem, diminuem com a perda de 
palavras em desuso. 

É difícil saber se uma palavra nova já 
faz parte do vocabulário da nossa língua. 
Quem decide isso é a Academia Brasi-
leira de Letras, que se baseia no empre-
go dessa palavra nos textos de jornalis-
tas e escritores. 

Candidatas a ingressar no rol de pala-
vras dicionarizadas são as reduções que 
você ouve todo dia: tá bem em lugar de 
está bem, ó la em vez de olhe lá, né? em 
vez de não é?

Por enquanto, não as use em textos 
escritos, mas não se constranja em usá-
-las no dia a dia.

Tá bom?

2) Pus bastante, mas é preciso au-
mentar mais

Certas expressões são cunhadas 
para reforçar a ideia expressa. Eu preciso 

mesmo ir. Aqui, a palavra mesmo indica 
que a necessidade de ir é premente. 

Já no caso da frase acima, aumen-
tar mais não é um reforço. Pus bastan-
te, mas é preciso aumentar já diz tudo o 
que se quer dizer.

Você dirá: Se não é reforço, também 
não prejudica. Até concordo, mas lembre-
-se de que, quanto mais curtas as frases, 
quanto menos palavras empregadas, mas 
limpa e fácil fica a comunicação da ideia. 

3) Chove canivetes 

Certos verbos são impessoais. Cho-
ver é um  deles. Ninguém chove,  sim-
plesmente chove. 

Então a frase acima estaria certa - mas 
não está. Vamos entender: quando chove, 
do céu cai água, por isso, se digo choveu to-
dos entendem que caiu água do céu.

E se, em vez de água, caírem do céu 
canivetes?   Aí o verbo chover deixa de 
ser impessoal e passa a significar caiu 
do céu.  O que caiu do céu?  Um monte 
de canivetes. Então, a construção certa é 
choveram canivetes.

4) Sabe Vossa Eminência que uma 
invasão está iminente?

Certo ou errado?

Certo! Eminente e iminente são fre-
quentemente confundidas mas iminen-
te significa algo que está para aconte-
cer e Eminência é  um tratamento  dado 
a pessoas de alto nível, e principalmente 
religioso e jurídico. 

Bem comum é o uso de Santidade 
como tratamento dado ao Papa. Aqui, 
como em todos os casos similares, ao 
nos dirigirmos ao Papa (ou a um Juiz de 
Direito) dizemos Vossa Santidade e Vos-
sa Eminência.

Agora, quando falamos com alguém 
e nos referimos ao Papa ou ao Juiz, deve-
mos dizer Sua Santidade falou isto, Sua 
Eminência deverá julgar assado.

5) Nunca lhe vi! Cai fora daqui! 

Cai fora é mais uma das expressões 
com uma palavra em processo de legi-
timação pelos gramáticos. O imperati-
vo de cair é caia, mas dizer caia fora da-
qui é educado demais para expressar a 
irritação de quem fala. Ao escrever, só 
use se estiver reproduzindo a fala de um 
personagem, já o nunca lhe vi é quase 
um processo inverso. O certo é nunca o 
vi, mais curto, porém a expressão perde 
força.  Quando se fala nunca lhe vi, com 
ênfase no lhe, comunicamos melhor. 

No próximo número tem mais.

Milton Claro é publicitário,  
escritor e criador do site  

www.santamissa.com.br.  
Email: milton.claro@kreanto.com.br

Aprovado seguro-desemprego para temporário

Pela proposta, o número de parcelas 

do benefício a que o desempre-

gado terá direito dependerá da quan-

tidade de meses trabalhados. Recebe-

rá duas parcelas quem esteve empre-

gado por 9 meses nos 12 anteriores ao 

fim do contrato. Terá direito a três par-

celas quem tiver trabalhado por 12 me-

ses nos 18 anteriores.

Já quem trabalhou 15 meses nos 24 

anteriores ao fim do contrato terá direito 

a receber quatro parcelas. O período tra-

balhado, segundo o projeto, não precisa 

ser contínuo

O relator na comissão, deputado Ben-
jamin Maranhão (SD-PB), recomendou a 
aprovação da proposta. Ele entendeu 
que, apesar de recentemente o Congres-
so Nacional ter analisado regras que di-
ficultam a concessão do benefício, a dis-
cussão não mencionou o objeto do pro-
jeto de lei de Izar.

Na opinião do relator, “tal silêncio” de-
corre do fato de o benefício se destinar a 
setores da economia que não estão su-
jeitos a ciclos, diferentemente do traba-
lhador temporário rural, por exemplo, que 
atua em diferentes momentos na prepa-
ração do solo, no plantio e na colheita.

“Neste sentido, é necessário estender 
a proteção do seguro-desemprego para 
abraçar os trabalhadores que se subme-
tem ao trabalho por prazo determinado”, 
disse Benjamin Maranhão.

Tramitação

O projeto, que tramita em caráter con-
clusivo, será analisado ainda pelas co-
missões de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça. A proposta já ha-
via sido aprovada anteriormente pela Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural. (Fon-
te: Agência Câmara)
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Terceirizem quem?
Poderemos ter professores terceiriza-

dos nas escolas, jornalistas terceirizados 
nas redações (embora já haja muito da 
chamada pejotização nos veículos de co-
municação), bancários sem vínculo com 
o banco onde trabalham, entre inúmeras 
outras violências. Este é o cerne do deba-
te que pode rasgar a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

Vilson Antonio Romero*

Se uma empresa pretende investir R$ 
2 mil ao mês na contratação de um 

colaborador com vínculo empregatício 
considerando todo o conjunto salarial e 
respectivos encargos previdenciários e 
trabalhistas, é sinal que o trabalhador, ao 
ser efetivado, irá levar para casa ao final 
do período menos da metade disto.

Isto porque na aferição do custo de 
mão de obra estão incluídos o salário 
propriamente dito, os auxílios (alimen-
tação, transporte e outros), as provisões 
para férias, gratificação natalina, aviso 
prévio etc., bem como os encargos como 
cota patronal ao INSS, contribuições a 
terceiros (sistema S e salário-educação, 
por exemplo) e FGTS.

Na hipótese da empresa decidir con-
tratar uma empresa para executar os 
mesmos serviços, ao mesmo custo to-
tal, teremos uma evidente precariza-
ção do trabalho. Por que? Porque a em-
presa contratada cobrará da contratan-
te o elenco de encargos sociais, previ-
denciários e trabalhistas relativos ao 

trabalhador, acrescido de sua margem 
de lucro.

No que redunda isto? Num conse-
quente achatamento do holerite do em-
pregado que verá minguar seu salário e 
poder de compra.

Este é um exemplo crasso da regula-
mentação da chamada terceirização. A 
matéria está em debate no projeto de lei 
que tramita no Congresso Nacional, an-
tes sob o número 4.330, na Câmara dos 
Deputados, e agora renumerado como 
PLC 30/15 no Senado Federal.

O enunciado da Súmula 331, do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST), já permi-
te, sem gerar vínculo, “a contratação de 
serviços de vigilância e de conservação 
e limpeza, bem como a de serviços es-
pecializados ligados à atividade-meio do 
tomador, desde que inexistente a pesso-
alidade e a subordinação direta”.

No texto aprovado em 22 de abril na 
Câmara dos Deputados, terceirização é 
definida como “a transferência feita pela 
contratante da execução de parcela de 
qualquer de suas atividades à contrata-
da para que esta a realize na forma pre-
vista nesta Lei”. Este é o pior cenário: a 
possibilidade de serem contratadas em-
presas para exercer as atividades-fim da 
empresa tomadora.

Em 14 de maio, a Comissão de Direi-
tos Humanos e Legislação Participati-
va (CDH) do Senado promoveu audiên-
cia pública sobre o assunto e a matéria 

ainda deve ser analisada e votada nas 
Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ), de Assuntos Econômicos 
(CAE), e de Assuntos Sociais (CAS), an-
tes de seguir para o plenário da Casa.

Caso o novo projeto de lei seja apro-
vado e sancionado pela presidente da 
República, o texto da Súmula 331 cairá 
por terra, pois a mão de obra “especiali-
zada” poderá ser contratada para todo e 
qualquer tipo de serviço, tornando sem 
valor a discussão cobre vínculo empre-
gatício e legalidade da terceirização.

Abre-se um grande flanco para a 
fraude nas relações de emprego e inse-
gurança social do trabalhador. Podemos 
chegar ao absurdo de empresa produzir 
bens e serviços sem ter qualquer empre-
gado formalizado.

Poderemos ter professores terceiri-
zados nas escolas, jornalistas terceiriza-
dos nas redações (embora já haja mui-
to da chamada pejotização nos veículos 
de comunicação), bancários sem vínculo 
com o banco onde trabalham, entre inú-
meras outras violências. Este é o cerne 
do debate que pode rasgar a Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT).

Cabe como chiste até perguntar: dá 
para terceirizarmos os políticos também, 
se não servirem, ou vai sair muito caro?

(*) Jornalista, diretor da Associação Riogran-
dense de Imprensa e conselheiros da Associa-
ção Brasileira de Imprensa – mail: vilsonrome-

ro@yahoo.com.br– fone: (51) 9199-2266. 
(Publicado no Jornal do Diap de 07/mai/2015)

O P I N I Ã O

Aprovado uso de créditos de celular pré-pago sem limite de prazo
A Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ) aprovou, dia 2 de julho, a 

constitucionalidade de proposta que per-

mite ao usuário de telefone celular pré-

-pago utilizar os créditos adquiridos sem 

limite de prazo.

Pelo texto, os créditos vendidos pela 
prestadora do serviço não terão 

prazo de validade e deverão manter 

o mesmo poder de compra da data da 

aquisição.

A medida está prevista em substi-

tutivo do deputado Celso Russomanno 

(PP-SP) para o PL 7.415/02, do deputado 

Pompeo de Mattos (PDT-RS). O substitu-

tivo foi adotado em 2005 pela Comis-

são de Defesa do Consumidor.

O texto original do PL 7.415/02 tam-
bém prevê o uso de créditos por tem-
po indeterminado, mas obriga o usuário 
a fazer uma recarga de créditos 90 dias 
após utilização total do saldo, sob pena 
de perder a linha.

Resolução

Atualmente, a resolução da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
que trata do assunto (477/07) permite às 
prestadoras do serviço oferecer créditos 
com qualquer prazo de validade, desde 
que disponibilize uma opção com valida-
de de 90 dias e de 180 dias.

A Anatel determina ainda que sem-
pre que o usuário inserir novos créditos 
ao saldo existente, a prestadora deverá 

revalidar a totalidade do crédito resultan-
te pelo maior prazo.

Relator na CCJ, o deputado Décio 
Lima (PT-SC), votou pela aprovação do 
substitutivo, do projeto original, bem 
como de projetos apensados, mas apre-
sentou emendas para corrigir problemas 
ligados à constitucionalidade, à juridici-
dade e à técnica legislativa.

Acúmulo de saldo

O substitutivo da Comissão de De-
fesa do Consumidor também assegu-
ra aos usuários de planos pós-pago de 
celular e de telefonia fixa o direito de 
acumular o saldo da franquia não usa-
da no mês para ser utilizado nos meses 
subsequentes.
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Aprovado projeto que torna mais rápida cobrança de débitos trabalhistas
Projeto de lei (PLS 606/11) aprovado, 

dia 23 de junho, pela Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) torna mais cé-
lere a cobrança dos débitos trabalhistas 
já reconhecidos pela Justiça do Trabalho. 
Estatísticas indicam que, de cada cem tra-
balhadores que ganham a causa, apenas 
30, em média, conseguem efetivamente 
receber o crédito.

O PLS 606/11, que altera a Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), é as-

sinado pelo senador Romero Jucá (PM-
DB-RR) e resultou de sugestão do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST). Formal-
mente, o texto propõe novas regras para 
o cumprimento das sentenças e a exe-
cução dos títulos extrajudiciais, como os 
termos de ajuste de conduta firmados 
perante o Ministério Público do Trabalho 
e os termos de conciliação originários 
das comissões de conciliação prévia.

A proposta procura trazer para o cam-
po trabalhista os aprimoramentos dos 
processos regulados pelo Código de 
Processo Civil (CPC), que passou a con-
tar com regras mais ágeis e efetivas. O 

parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) recomendou a 
aprovação do projeto na forma de um 
texto substitutivo, que é acolhido tam-
bém pela relatora na CAE, senadora Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM).

Um dos objetivos do projeto é refor-
çar a possibilidade de o juiz adotar, por 
iniciativa própria, as medidas necessá-
rias ao cumprimento da sentença ou do 
título extrajudicial. O texto original tam-
bém amplia a atual lista de títulos exe-
cutivos extrajudiciais, mas a CCJ optou 
pela exclusão da maior parte dos itens. 
A comissão deixou de fora, por exem-
plo, os termos de compromisso firmados 
pelo empregador com a fiscalização do 
trabalho.

Tramitação

O projeto vinha tramitando na Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS), mas foi 
redistribuído para exame prévio na CCJ e 
na CAE em decorrência de requerimen-
tos ao plenário. Após passar pelas duas 

comissões, retornará à CAS, para deci-
são terminativa.

A matéria está sendo examinada em 
conjunto com outras duas proposições: 
o PLS 92/12, do senador Eduardo Amo-
rim (PSC-SE), que dispensa os microem-
prendedores e as empresas de pequeno 
porte do depósito recursal para usar o re-
curso de agravo de instrumento na Jus-
tiça do Trabalho; e o PLS 351/12, de Lin-
dbergh Farias (PT-RJ), que altera regras 
de correção monetária e juros devidos 
nas causas trabalhistas.

O relatório de Vanessa Grazziotin 
sugere a rejeição dessas duas propos-
tas, alegando em relação ao projeto de 
Amorim que o impacto poderia ser enor-
me, pois a maioria das empresas do país 
é de pequeno porte e não seria justo que 
tivessem um benefício processual exclu-
sivo. Com relação ao segundo, argumen-
tou que não seria conveniente mudar cri-
térios de cálculo que atendem satisfato-
riamente às partes.

(Fonte: Agência Senado)

Preços de tarifas e serviços de bancos sobem acima da inflação
Os balanços do primeiro semestre di-

vulgados pelos maiores bancos do país 
mostram com mais nitidez o que os clien-
tes já estão sentindo no bolso há algum 
tempo: o preço das tarifas e serviços co-
brados por essas instituições tem subi-
do muito além da inflação, ajudando a in-
flar os ganhos do setor financeiro. Em al-
guns casos, esses aumentos superam 
os 100%. É o caso da Cesta Exclusiva Fá-
cil, do Bradesco, cujo valor passou de R$ 
27,40 em março do ano passado para R$ 
48 em fevereiro deste ano e agora custa 
R$ 61,90 — o que representa uma alta de 
125,9%. No período, a inflação medida pela 
IPCA foi de 13%.

No BB, o pacote Modalidade 50 foi 
de R$ 31,50, em 2013, para R$ 49,15 

em fevereiro passado e, atualmente, o 
banco cobra pelos mesmos serviços R$ 
54,95 — alta de 74,44%. Já o MaxiConta 
Itaú Eletrônica, que custava R$ 11,10, pas-
sou para R$ 13,90 no ano passado e ago-
ra sai por R$ 16,50, o correspondente a 
uma alta de 48,64%.

46% não sabem quanto pagam

A compilação dos preços nos si-
tes dos bancos considerou os mesmos 

pacotes de serviços incluídos numa pes-
quisa do Instituto de Defesa do Consu-
midor (Idec), que comparou valores co-
brados entre março de 2014 e fevereiro 
de 2015. Atualmente, alguns destes pa-
cotes não estão mais abertos a novas 
contratações, segundo os bancos, mas 
continuam disponíveis aos clientes que 
tinham aderido no passado. Além de 
operações básicas como saques, extra-
tos e transferências entre contas, nestes 
pacotes “livres” estão incluídos outros 
serviços como envio de DOC ou TED, 
alerta por SMS e folhas de cheque.

- No momento em que perdem es-
cala com crédito, os bancos recompõem 
uma das vertentes de ganhos carregan-
do nas tarifas. Mudam os nomes dos pa-
cotes periodicamente para confundir o 
cliente e cobrar mais — diz Carlos Tha-
deu de Oliveira, gerente técnico do Idec.

Um levantamento do Idec com 246 
internautas mostrou que 46% não sa-
bem qual é seu pacote de serviços nem 
quanto pagam. Oliveira lembra que exis-
te um pacote de serviços essenciais, 
gratuito, por determinação do BC, e que 
atende às necessidades da maioria, ofe-
recendo saques, cheques e extratos. Há 
também os padronizados pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), que incluem 
itens como transferências e mais fo-
lhas de cheque. São mais em conta que 
os pacotes “livres”, com preços entre R$ 
9,50 e R$ 10,50. Mas os bancos divul-
gam pouco essa cesta, o que leva me-
nos gente a usá-las, diz o Idec.

No chamado pacote “1” de serviços 
padronizados, os aumentos também 
ocorreram, mas ficaram abaixo da infla-
ção. Levantamento da Fundação Institu-
to de Pesquisas Econômicas (Ipead), da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) mostrou que houve reajuste em 
quatro bancos: CEF, Bradesco, Itaú Uni-
banco e Santander. Em média, o reajus-
te foi de 4,8% para uma inflação de 13%, 
no período de março de 2014 até julho 
deste ano.

A pesquisa do Idec mostrou que os 
reajustes foram mais frequentes nos pa-
cotes de custo intermediário, os mais 
usados pelos clientes, segundo a insti-
tuição. Segundo cálculos da Austin Ra-
ting, as receitas totais com serviços de 
Itaú, Bradesco e Santander avançaram 
11,7% no período, somando R$ 32,4 bi-
lhões, contra R$ 29,0 bilhões de janeiro 
a junho de 2014.

(Fonte: Diap)
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Em junho, a “caipirada” marca presença e faz festas na Praia

E xistem duas explicações para o ter-
mo festa junina. A primeira expli-

ca que surgiu em função das festivida-
des que ocorrem durante o mês de ju-
nho. Outra versão diz que está festa tem 
origem em países católicos da Europa e, 
portanto, seriam em homenagem a São 
João. No princípio, a festa era chamada 
de Joanina.

De acordo com historiadores, esta 
festividade foi trazida para o Brasil pe-
los portugueses, ainda durante o perío-
do colonial (época em que o Brasil foi co-
lonizado e governado por Portugal).

Nesta época, havia uma grande influ-
ência de elementos culturais portugue-
ses, chineses, espanhóis e franceses. 
Da França veio a dança marcada, caracte-
rística típica das danças nobres e que, no 
Brasil, influenciou muito as típicas quadri-
lhas. Já a tradição de soltar fogos de arti-
fício veio da China, região de onde teria 
surgido a manipulação da pólvora para a 
fabricação de fogos. Da península Ibérica 
teria vindo a dança de fitas, muito comum 
em Portugal e na Espanha.  

Todos estes elementos culturais fo-
ram, com o passar do tempo, misturan-
do-se aos aspectos culturais dos brasi-
leiros (indígenas, afro-brasileiros e imi-
grantes europeus) nas diversas regiões 
do país, tomando características particu-
lares em cada uma delas.  

Festas Juninas no Nordeste 

Embora sejam come-
moradas nos quatro cantos 
do Brasil, na região  Nordes-
te as festas ganham uma gran-
de expressão. O mês de junho 
é o momento de se fazer home-
nagens aos três santos católicos: 
São João, São Pedro e Santo An-
tônio. Como é uma região onde 
a seca é um problema grave, os nor-
destinos aproveitam as festivida-
des para agradecer as chuvas raras 
na região, que servem para manter a 
agricultura.

Além de alegrar o povo da região, 
as festas representam um importante 
momento econômico, pois muitos tu-
ristas visitam cidades nordestinas para 
acompanhar os festejos. Hotéis, comér-
cios e clubes aumentam os lucros e ge-
ram empregos nestas cidades. Embora 

a maioria dos visitantes seja de brasilei-
ros, é cada vez mais comum encontrar-
mos turistas europeus, asiáticos e norte-
-americanos que chegam ao Brasil para 
acompanhar de perto estas festas. 

Comidas típicas 

Como o mês de junho é a época da 
colheita do milho, grande parte dos do-
ces, bolos e salgados, relacionados às 
festividades, são feitos deste alimento. 
Pamonha, curau, milho cozido, canjica, 
cuscuz, pipoca, bolo de milho são ape-
nas alguns exemplos. 

Além das receitas com milho, tam-
bém fazem parte do cardápio desta épo-
ca: arroz-doce, bolo de amendoim, bolo 
de pinhão, bombocado, broa de fubá, 
cocada, pé de moleque, quentão, vinho 
quente, batata doce e muito mais. 

Tradições 

As tradições fazem parte das come-
morações. O mês de junho é marcado 
pelas fogueiras, que servem como cen-
tro para a famosa dança de quadrilhas. 
Os balões também compõem esse ce-
nário, embora cada vez mais raros em 
função das leis que proíbem esta práti-
ca, em função dos riscos de incêndio 
que representam.

No Nordeste, ainda é muito comum 
a formação dos grupos festeiros. Estes 
grupos ficam andando e cantando pelas 
ruas das cidades. Vão passando pelas 
casas, onde os moradores deixam nas 
janelas e portas uma grande quantida-
de de comidas e bebidas para serem de-
gustadas pelos festeiros.

Já na região Sudeste é tradicional a 
realização de quermesses. Estas festas 
populares são realizadas por igrejas, co-
légios, sindicatos e empresas. Possuem 
barraquinhas com comidas típicas e jo-
gos para animar os visitantes. A dança 
da quadrilha, geralmente ocorre durante 
toda a quermesse.

Como Santo Antônio é considerado 
o santo casamenteiro, são comuns as 
simpatias para mulheres solteiras que 
querem se casar. No dia 13 de junho, as 
igrejas católicas distribuem o “pãozinho 
de Santo Antônio”. Diz a tradição que o 
pão bento deve ser colocado junto aos 
outros mantimentos da casa, para que 
nunca ocorra a falta. As mulheres que 
querem se casar, diz a tradição, devem 
comer deste pão.
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Dia das Crianças e Páscoa são comemorados com muita folia

O Dia das crianças é reconhecido em 
várias nações ao redor do mundo 

para homenagear as crianças, cuja data 
efetiva de comemoração varia de país 
para país. Foi proclamado pela primei-
ra vez durante a Conferência Mundial 
para o Bem-estar da Criança em Gene-
bra, em 1925, sendo celebrado desde en-
tão o Dia Internacional da Criança a 1° de 
junho, adotado em países como Angola, 
Portugal e Moçambique. No Brasil, esse 
dia é solenizado em 12 de outubro.

A  ONU  reconhece o dia 20 de no-
vembro como o  Dia Mundial da Crian-
ça, por ser a data em que foi aprovada 
a  Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, em 1959 e a Convenção dos Di-
reitos da Criança em 1989.

No Brasil

No ano de  1924, o deputado fede-
ral Galdino do Valle Filho teve a ideia de 
“criar” o dia das crianças. Os deputados 
aprovaram e o dia 12 de outubro foi ofi-
cializado como Dia da Criança pelo presi-
dente Arthur Bernardes, por meio do de-
creto nº 4867, de 5 de novembro de 1924. 
Mas somente em 1960, quando a Fábri-
ca de Brinquedos Estrela  fez uma pro-
moção conjunta com a Johnson & John-
son para lançar a “Semana do Bebê Ro-
busto” e aumentar suas vendas, é que a 

data passou a ser comemorada. A estra-

tégia deu certo, pois desde então o Dia 

das Crianças é comemorado com muitos 

presentes. Logo depois, outras empre-

sas decidiram criar a Semana da Crian-

ça, para aumentar as vendas. No ano se-

guinte, os fabricantes de brinquedos de-

cidiram escolher um único dia para a pro-

moção e fizeram ressurgir o antigo de-

creto. A partir daí, o dia 12 de outubro se 

tornou uma data importante para o setor 

de brinquedos e doces no Brasil.

E a tradição continua todos os anos e 

é sempre um sucesso a festa preparada 

pelo nosso Departamento Social.

Nossos 
amigos da 

Adria sempre 
se lembram de 
nossas festas
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Vinte e seis equipes disputaram a 8ª Copa do Campeonato

Neste ano, a 8ª Copa Estadual de Fut-
sal da Fecomerciários foi disputada 

por 26 equipes de Sindicatos Filiados, 
todas formadas com jogadores comerci-
ários: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bra-
gança Paulista, Campinas, Dracena, Ita-
petininga, Ituverava, Jaboticabal, Jacareí, 
Jaú, Limeira, Lins, Lorena, Matão, Mogi 
das Cruzes, Ourinhos, Presidente Pru-
dente, Ribeirão Preto, Santos, São João 
da Boa Vista, São José do Rio Preto, São 
José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, 
Votuporanga.

O campeonato foi disputado nos dias 
15 e 16 de agosto, nas quadras do Ginásio 
Falcão e na Colônia de Férias do Sindica-
to dos Vendedores Viajantes do Estado 
de São Paulo, na cidade de Praia Grande, 
Baixada Santista. Houve sorteio de prê-
mios para os jogadores e para o público 
presente nos locais de jogos.

Em uma final emocionante, Jaú ven-
ceu o time de Ituverava por 4 a 3 nas pe-
nalidades máximas, depois de empatar 
em 3 a 3 no tempo regulamentar, e fatu-
rou pela primeira vez o troféu Luiz Carlos 

Motta. Foi a final da 8ª Copa Estadual de 
Futsal da Fecomerciários, disputada do-
mingo, dia 16 de agosto, e que durante 
dois dias agitou a cidade de Praia Gran-
de, na Baixada Santista.

Os 300 torcedores presentes na 
nossa Colônia de Férias, foram ao de-
lírio com os resultados da competição. 
Antes da finalíssima, o time do Sinco-
merciários de São Paulo, campeão da 
Copa em 2014, conquistou a terceira co-
locação ao vencer a equipe do Sindicato 
de Matão também por 4 a 3, nos pênal-
tis, depois do empate em 2 x 2 no tempo 
regulamentar.

Homenagem

Na quadra, a grande estrela do even-
to foi Ademir da Guia, o “Divino”, atleta 
homenageado que cativou a todos os 
presentes com sua simpatia e humil-
dade e com direito a tietagem por par-
te de dirigentes comerciários e de torce-
dores. O craque, eterno ídolo do Palmei-
ras e colega de time do também craque 
César Maluco, deu o “pontapé” inicial 

na partida ao lado do presidente da Fe-
comerciários e da UGT-SP, Luiz Carlos 
Motta, coordenador-geral da Copa, e de 
membros da Comissão de Esportes da 
Federação.

Ademir da Guia agradeceu de cora-
ção e demonstrou muita emoção pela 
homenagem que a Federação prestou 
a ele. “Gostei muito do modo como fui 
recepcionado, com muita atenção e ca-
rinho de todos. Espero participar nova-
mente com vocês”, disse o “Divino”.

Campeões

Confira a relação de todos os campe-
ões da Copa de Futsal da Fecomerciários:

2015 – Jaú

2014 – São Paulo

2013 – Catanduva

2012 – Ituverava

2011 – Catanduva

2010 – Catanduva

2009 – Itapeva

2008 – São José do Rio Preto

Ademir da Guia mostra-se em forma

O craque, sempre “badalado”

Jaú, o grande campeão do torneio

Nossa Colônia 
esteve sempre 

lotada


