O sindicalismo
que temos e
queremos
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Respeitamos as divergências e polêmicas
nas discussões dentro
do movimento sindical
no Brasil, mas acreditamos que a estrutura sindical vigente ainda é a
que mais favorece o trabalhador. Somos
literalmente a favor da atual forma de organização dos sindicatos, pautada pelo
princípio da unicidade sindical, que consiste em haver apenas um Sindicato por
categoria profissional na mesma base
territorial, artigo 8º, inciso II da Constituição Federal de 1988. Página 2.

A discussão deve ser já

Eleições para o próximo
quadriênio 2014-18
Foram realizadas as eleições sindicais para o período de 21/5/2014 a
21/5/2018, tendo sido registrado número
muito grande de associados que compareceu e votou na chapa apresentada. Importante salientar (a demonstrar o grande apreço dos companheiros associados pelo presidente Edson Ribeiro Pinto e sua diretoria atual), que se trata de

pleito de recondução, a mais um período, da atual diretoria. E, como se constatou, não houve apresentação de chapa
concorrente, ou seja, os associados demonstraram estar muito satisfeitos com
a atuação dos diretores da atual gestão,
sob a liderança do presidente Edson, a
tal ponto que ninguém inscreveu chapa
concorrente. Páginas 8 e 9.

Festas na Colônia de Férias
Nenhuma data festiva “passa em
branco” na nossa Casa Praiana. Nosso
Departamento Social agita o ambiente
e os associados até quase à exaustão.

Adultos e crianças se irmanam numa
festa muito familiar. Neste período, tivemos festas no réveillon, na Páscoa e no
carnaval. Páginas 14, 15 e 16.

A grande discussão deve se dar desde já, na própria campanha eleitoral de
2014, quando serão eleitos os executivos e legisladores do ano vindouro. João
Guilherme Vargas Netto escreve sobre a
opinião de José Pastore que é incansável
na defesa de seus pontos de vista. Às
vezes essa tarefa lhe custa caro, principalmente quando ele se insurge contra a
força dos fatos e dos números. Página 4.

A silenciosa reforma
da Previdência
O ministro de Estado da Previdência
Social anunciou a extinção do fator previdenciário por uma solução que traga
menos prejuízo ao trabalhador brasileiro. Neste gesto complacente, despido de
qualquer outra intenção, senão colaborar
com o futuro da classe trabalhadora, a
autoridade ministerial propôs acrescentar um detalhe que faria toda a diferença: a introdução da idade mínima, para
os que se filiarem a partir de agora e, a
fórmula 85/95 para os quais já estão no
mercado de trabalho privado, compulsoriamente filiados ao Regime Geral de Previdência. Página 6.
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EDITORIAL

O sindicalismo que temos e queremos

R

espeitamos as divergências e polêmicas nas discussões dentro do movimento sindical no Brasil, mas acreditamos que a estrutura sindical vigente ainda é a que mais favorece o trabalhador.
Somos literalmente a favor da atual forma de organização dos sindicatos, pautada pelo princípio da unicidade sindical,
que consiste em haver apenas um Sindicato por categoria profissional na mesma base territorial, artigo 8º, inciso II da
Constituição Federal de 1988.
Discordamos das propostas de algumas Centrais, e opiniões de juristas, quando saem em defesa do pluralismo sindical, através da ratificação da Convenção
87 da OIT. Afirmam que esta prática não
vai aumentar o número de sindicatos; que
a contribuição sindical vai acabar com os
pequenos sindicatos; e que são contra a
unicidade sindical porque a mesma não
garante a unidade dos trabalhadores?
Defendemos uma estrutura que de
fato valorize os trabalhadores, através
de sindicatos realmente representativos,
fortes, para melhor representar e defender o trabalhador cidadão.
Lutamos, sim, para que desapareçam os sindicatos de “gaveta”, resgatando, assim, o verdadeiro papel das entidades que é o de representar e defender as conquistas históricas da classe
trabalhadora.
Acreditamos também que a contribuição sindical é de fundamental importância na construção de um sindicalismo forte e atuante. Um sindicato
não defende apenas seus filiados. Toda
vez, que um sindicato negocia com uma

categoria patronal, as vantagens obtidas
da negociação não ficam restritas somente aos seus associados: por força da
Lei, elas são estendidas a todos os profissionais que fazem parte da mesma categoria, indistintamente, mesmo que não
sejam sindicalizados.
Todos ganham com a representação sindical – O sindicato, assim, cumpre
um importante papel social espontâneo,
econômico e político. Além de negociar
salários, ele estabelece Acordos Coletivos com os empregadores, buscando
melhorar as condições de trabalho dos
profissionais que representa. Ele luta
pela ampliação dos benefícios ao trabalhador e acaba estendendo sua ação sobre as próprias necessidades das famílias de seus representados.
Isto, quando não é o sindicato mesmo que cria e oferece serviços indispensáveis aos profissionais, proporcionando
assistência jurídica a seus associados,
planos de assistência médica e odontológica, cursos de qualificação profissional, recolocação no mercado de trabalho,
áreas de lazer e outros.
Vale lembrar que, sem investimentos,
nada disso seria possível. É por isso que
todo trabalhador, sindicalizado ou não, recolhe, uma vez por ano, a chamada contribuição sindical. Ela serve para manter e
fortalecer o sindicato e para garantir que
ele continue exercendo o seu papel.
A imprensa sindical, por exemplo,
uma voz em defesa dos direitos dos trabalhadores, da sua organização e da democracia, produz milhares de exemplares de jornais por mês em todo o País.

Com o não pagamento da contribuição sindical, teria sua força reduzida à
inexpressão.
Sindicato por categoria profissional –
A partir do conhecimento das particularidades das distintas categorias profissionais, das suas necessidades e da proteção legal específica garantida pela regulamentação profissional própria de cada
uma delas, torna-se possível ao Sindicato ser uma forte organização na luta pelos interesses da sua categoria.
Um movimento sindical forte, como
tem no Brasil, é essencial para a organização coletiva da sociedade civil, e para
a defesa dos princípios éticos e democráticos. Caro leitor: você poderia imaginar eventos como o impeachment de
um Presidente? Os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte; a movimentação pelas eleições diretas para presidente da República, assim como outros
fatos da nossa história recente, sem a
participação do movimento sindical?
Portanto, defendemos o sindicalismo
classista, apoiamos o fortalecimento das
entidades de classe dos trabalhadores e
estamos empenhados na luta em defesa do desenvolvimento econômico do
país com valorização do trabalho digno.
Somos defensores da unicidade sindical
e da contribuição sindical, como fonte
de custeio essencial à sobrevivência do
movimento sindical brasileiro.
Ficam aqui alguns desabafos para
sua reflexão.
Edson Ribeiro Pinto
Presidente

É através da sindicalização e da par-

Lembre-se que a liberdade sindical ga-

vigentes. Temos o direito de ser repre-

ticipação efetiva numa entidade sindi-

rante a todos os empregadores e tra-

sentados sindicalmente nos acordos e

cal que os trabalhadores alcançarão

balhadores o direito de afiliar-se às or-

convenções coletivas de trabalho em

forças para encaminhar as lutas que te-

ganizações já existentes, em confor-

vigor no País e não devemos abrir mão

rão validade para toda uma categoria.

midade com as legislações nacionais

desse direito!
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A Receita Federal e a construção da cidadania
A fiscalização tem adotado novos
procedimentos priorizando os grandes
devedores e as empresas onde os
cruzamentos de informações indicam
que há tributos sonegados
Álvaro Sólon de França*

A

pesar de um cenário adverso, principalmente internacional, a Receita Federal do Brasil vem batendo recordes históricos de arrecadação. Mas qual
é o segredo para um desempenho excepcional já que nestes períodos não
ocorreram os tradicionais aumento ou
criação de novos tributos? A resposta é que a Receita Federal resolveu percorrer os caminhos que há muito tempo a sociedade reclamava que são o do
combate à fraude, à sonegação e a inadimplência, além da busca da eficiência
administrativa.
A fiscalização tem adotado novos
procedimentos priorizando os grandes
devedores e as empresas onde os cruzamentos de informações indicam que
há tributos sonegados. Além do efetivo combate ao planejamento tributário abusivo, normalmente executado
por contribuintes com maior capacidade contributiva. Isto tudo só foi possível
graças à especialização das equipes de
auditores fiscais a serviço da sociedade.
No ano de 2013 foram constituídos
créditos tributários no valor de
R$ 190,1 bilhões, valor que superou em 63,5% o total das autuações ocorridas no ano de
2012. Este valor é novo recorde histórico de crédito tributário
constituído. No ano passado, somente a atividade de monitoramento dos grandes contribuintes foi responsável
pela recuperação de R$ 6,5
bilhões. Merece registro que
o resultado por auditor fiscal
foi excepcional chegando à
cifra de R$ 59,7 milhões.
Todas essas iniciativas
provocaram um efeito demonstração positivo junto
à sociedade e estimularam
o recolhimento espontâneo
dos tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil,

proporcionando um resultado multiplicador quanto ao número de contribuintes adimplentes. A ação fiscal da Receita
Federal também está mudando o comportamento cultural dos contribuintes,
pois quando há austeridade nos gastos
e aplicação correta dos recursos o sonegador perde o álibi e passa a não ser tão
aceito pela sociedade.
Outro avanço que merece destaque
é que a ação da fiscalização está influindo diretamente na lisura da concorrência
entre as empresas. Existindo duas empresas concorrendo no mercado, uma
cumpridora do seu dever e outra que
não paga os seus tributos, no médio prazo, a boa pagadora vai sair do mercado
ou passar para o outro lado. É direito de
o contribuinte honesto exigir que a fiscalização funcione efetivamente. A fiscalização da Receita Federal está cumprindo o seu dever para com a sociedade, que em síntese é a legítima proprietária do Estado.
Muito ainda deve ser feito, precisamos
rever a legislação tributária para torná-la
menos complexa, racionalizando as obrigações acessórias, para tornar mais ágil
o procedimento fiscal, evitando recursos
protelatórios, impedindo que, de tempos
em tempos, os sonegadores sejam brindados

com legislações privilegiadas que estimulam o não recolhimento espontâneo
a espera dessas novas “medidas”. Mas,
sobretudo, necessitamos da ajuda da
sociedade no sentido de que ela se indigne com os sonegadores que, em síntese, estão enriquecendo a custa dos recursos que deveriam estar nos cofres
públicos para construirmos a sociedade que todos almejamos. Livre, justa, solidária, que reduza a pobreza e as nossas profundas desigualdades sociais e
regionais.
Está próximo o dia que aqueles que
comprometem os programas sociais,
que corroem a ética comportamental e
sacrificam os contribuintes honestos serão excluídos do convívio social e da relação de mercado. Se depender da fiscalização da Receita Federal, o alvorecer
deste dia já começou. Os números do
nosso trabalho apontam nesta direção.
(*) Ex-presidente do Conselho Executivo da Anfip (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) e do Conselho Curador da Fundação Anfip de Estudos da Seguridade Social. Autor dos livros A Previdência Social é Cidadania e A Previdência Social e a Economia dos
Municípios. Email: alvarosolon@uol.com.br
(Publicado no Jornal do
Diap de 22/mar/2014)
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Auxílios alimentação e creche: reajuste já!
Discrepância de valores pagos pelos
poderes é absurda. Servidores do
Legislativo e Judiciário recebem
mais que o dobro do Executivo. PEC
em discussão pede reajuste dos
benefícios
Antônio Augusto de Queiroz*

D

esde 21 de fevereiro, data da publicação no Diário Oficial do Decreto
8.197**, que trata da reprogramação orçamentária (contingenciamento), o Poder Executivo já deveria ter atualizado o
valor dos auxílios alimentação e creche
de seus servidores, preferencialmente
equiparando-os com os valores pagos
em outros poderes e órgãos.
Em 11 de fevereiro, por meio de portaria, o Ministério do Planejamento definiu
o teto a ser pago aos servidores do Poder Executivo, respectivamente, R$ 442
e R$ 222, mas não autorizou o reajuste,
que aguardava a publicação do decreto.
O Poder Legislativo – que teve de
alterar o projeto da LDO de 2014 para

prever reajustes desses benefícios, porquanto na proposta original mantinha
congelado ou vedado reajuste para os
Poderes Legislativo e Judiciário – baixou
ato atualizando seus valores, que passam para R$ 784,75 (alimentação) e R$
614 (creche), praticamente o dobro do valor a ser pago pelo Poder Executivo, caso
este decida implementar de imediato o
teto fixado na referida portaria do Ministério do Planejamento.
O Poder Judiciário, que também precisou alterar a proposta original da
LDO de 2014 para garantir o reajuste
de tais benefícios, por sua vez, já atualizou os valores em 2014, passando de R$ 710 para R$ 751, no caso do
auxílio-alimentação, e de R$ 561 para
R$ 594, no caso do auxílio-creche.

Estes benefícios, de natureza indenizatória, constituem complemento de
renda e, portanto, tem caráter alimentar
e social, não fazendo qualquer sentido a
diferença de valores entre os Poderes e
órgãos.
Os servidores do Poder Executivo –
caso a atualização fique em patamar inferior ao praticado por outros poderes
e órgãos – devem denunciar essa discriminação, reclamar tratamento isonômico e, também, pressionar o Congresso Nacional para aprovar a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 271/13, que
unifica o valor das verbas indenizatórias, como auxílios alimentação, creche,
transporte e diária entre os poderes e órgãos da União.
(*) Jornalista, analista político e diretor de Documentação do Diap

O Poder Executivo, sob pena de discriminar e desprezar seus servidores, tem
a obrigação moral de promover a equiparação de valores entre os poderes
e órgãos e não apenas aplicar o teto
definido na portaria do Ministério do
Planejamento.

(**) O Decreto 8.216, publicado no Diário Oficial da União de 31 de março, alterado anexos do Decreto 8.197, mas não modifica nada relativo aos auxílios em questão.

Vejam que contradição: para Pastore, a recuperação das perdas por conta
da inflação deprime a produtividade. Ora,
a reposição da inflação passada é mera
corrida contra a perda e por si só não altera, de qualquer ponto de vista que se
queira, a produtividade.

2014, quando serão eleitos os executivos e legisladores do ano vindouro.

(Publicado no Jornal do
Diap de 31/mar/2014)

A discussão deve ser já
A grande discussão deve se dar
desde já, na própria campanha eleitoral
de 2014, quando serão eleitos os
executivos e legisladores do ano
vindouro
João Guilherme Vargas Netto*

J

osé Pastore é incansável na defesa de seus pontos de vista. Às vezes
essa tarefa lhe custa caro, principalmente quando ele se insurge contra a força
dos fatos e dos números. Isso aconteceu
em seu último e longo texto no Estadão,
contra a política de valorização do salário
mínimo, negociada pelas centrais sindicais unidas e o governo e que (ele mesmo reconhece) tem produzido tão bons
resultados na economia. Segundo Pastore, ela não deve continuar.
Não porque tenha procurado recuperar o valor constitucional do salário mínimo, mas porque ao incorporar a inflação passada, funciona como indexador
na contramão da luta antiinflacionária.

Mas Pastore vai além. Os próprios pisos estaduais, porque forçam os salários
para cima, são um obstáculo, nos Estados que o praticam, ao crescimento da
produtividade, que para o professor necessita de salários deprimidos.
Pastore advoga, corretamente e segundo os ditames da OIT (Organização
Internacional do Trabalho), uma ampla
negociação tripartite sobre o tema. Mas,
como obra defeituosa, insiste em que
ela (a negociação, que pode ser tripartite,
mas foi bipartite) se dê em 2015.
Em 2015 seremos engenheiros de
obra feita.
A grande discussão deve se dar desde já, na própria campanha eleitoral de

Tomemos como exemplo os Pisos
regionais. Dependendo das eleições de
governadores e deputados estaduais
que ocorrerão em 2014, Minas Gerais e
Pernambuco, por exemplo, continuarão
a ser grandes estados sem piso regional
ou avançarão para se colocarem no pelotão que agrega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro.
(*) Membro do corpo técnico do Diap,
é consultor sindical de diversas entidades de trabalhadores em São Paulo.
(Publicado no Jornal do
Diap de 27/abr/2014)
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INSS e Dataprev alertam para fraude

O

Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e a Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social (Dataprev) alertam à população que uma
tentativa de fraude tem utilizado correspondências e boletos bancários falsamente atribuídos à Dataprev. Assim, é
importante esclarecer que:

2. O pagamento dos benefícios previdenciários está garantido a todos por direito, não é preciso pagar nenhum tipo de
taxa extra por meio de boleto bancário;

1. Os dados dos segurados podem
ser atualizados a qualquer momento,
gratuitamente, nas Agências da Previdência Social;

4. O INSS e a Dataprev não enviam pedidos de atualizações de segurança e nem links para realização de

3. A Dataprev não envia correspondência aos segurados da Previdência
Social, nem pela via postal e nem por
e-mail;

procedimentos online que envolvam instalação de programas no computador do
usuário;
Em caso de dúvida quanto à autenticidade de um e-mail, carta ou telefonema relacionado à Previdência Social, ligue para Central de Atendimento 135.
Lembre-se: INSS e Dataprev não enviam boletos bancários nem pedem
atualização por meio de instalação de
programas.

A silenciosa reforma da Previdência

O

ministro de Estado da Previdência
Social anunciou a extinção do fator
previdenciário por uma solução que traga
menos prejuízo ao trabalhador brasileiro.
Neste gesto complacente, despido de
qualquer outra intenção, senão colaborar
com o futuro da classe trabalhadora, a autoridade ministerial propôs acrescentar
um detalhe que faria toda a diferença: a
introdução da idade mínima, para os que
se filiarem a partir de agora e, a fórmula
85/95 para os quais já estão no mercado
de trabalho privado, compulsoriamente filiados ao Regime Geral de Previdência.
Quanto ao fator previdenciário, muito se fala, pouco se entende e nada se

discute. A solução matemática criada
com o intuito de retirar uma parte dos
proventos do trabalhador é uma façanha
inteligente, porém, com efeitos financeiros e jurídicos devastadores.

tempo de contribuição. Com esta artimanha, a idade mínima seria inserida de maneira oblíqua no ordenamento jurídico, postergando o momento da
aposentadoria.

A maldade do fator reside na expectativa de sobrevida, anualmente revisada
pelo IBGE.

Por fim, importante transcrever o comentário extraído de pesquisadores do
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea): “Ora, a expectativa de direito de quem trabalhou por 35 anos e planejou sua vida com base no marco legal
vigente requer algo mais para justificar a
mudança de regras”.

Em que pese o referido redutor, o regramento atual permite ao trabalhador
requerer sua aposentadoria no momento em que completa 35 anos de contribuição, se homem ou 30 anos, se mulher.
Tal faculdade não pode ser alterada pela fórmula 85/95, que, em síntese, compreende a soma da idade com

Marilena dos Santos Seabra

Aposentados por invalidez podem pedir revisão do benefício
Aposentado que precisa da ajuda de
acompanhante pode tentar revisão.
Beneficiário deve se encaixar nas
situações regulamentadas pelo INSS

Q

uem se aposenta por invalidez
pode pedir uma revisão na aposentadoria. Se o aposentado precisar da ajuda de um acompanhante ou tiver dificuldade em fazer as coisas sozinho pode
tentar uma revisão.
De acordo com o INSS, no país há
quase três milhões de aposentados
por invalidez. O aposentado por invalidez, para ter direito ao benefício, tem
que se encaixar em uma das nove situações de enfermidade regulamentadas pela Previdência em um decreto.
Entre elas, cegueira total, incapacidade permanente para atividades da vida

diária, paralisia dos dois membros superiores ou inferiores e perda de nove
dedos das mãos.
Depois de se aposentar por tempo
de serviço ou por idade, muitos segurados começam a apresentar problema de
saúde e por isso, eles procuram a justiça
para conseguir o benefício.
Veja abaixo a relação de situações
em que o aposentado pode ter direito
ao acréscimo no benefício:
1 - Cegueira total.
2 - Perda de nove dedos das mãos ou
superior a esta.
3 - Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores.
4 - Perda dos membros inferiores,
acima dos pés, quando a prótese for
impossível.

5 - Perda de uma das mãos e de dois
pés, ainda que a prótese seja possível.
6 - Perda de um membro superior
e outro inferior, quando a prótese for
impossível.
7 - Alteração das faculdades mentais
com grave perturbação da vida orgânica
e social.
8 - Doença que exija permanência
contínua no leito.
9 - Incapacidade permanente para as
atividades da vida.

Marilena dos Santos Seabra atende
em nossa sede às terças-feiras, durante todo o expediente, e às quartas-feiras apenas no período da manhã.
Telefone: (11) 3116-3750.
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Avança fim de IOF
sobre empréstimo
consignado
Proposta que desonera operações de
empréstimo com garantia de desconto
em folha foi aprovada pela Comissão
de Assuntos Sociais. Renúncia fiscal
foi estimada em R$ 2,52 bilhões
para 2014

F

oi aprovado dia 26 de fevereiro, na
Comissão de Assuntos Sociais (CAS)
projeto que isenta do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro — o chamado IOF — as operações de
empréstimo consignado, visando reduzir
custos e baixar juros desse tipo de crédito bancário. A medida ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde será votada em caráter terminativo. Depois segue para a Câmara dos Deputados.
O autor do projeto (PLS 382/2013),
senador Paulo Paim (PT-RS), argumenta
que o empréstimo bancário vinculado à
consignação em folha de pagamento é
um importante instrumento para fortalecer o mercado interno.

Deficiente será examinado por perícia social

D

epois que a lei criou aposentadoria
para pessoas portadoras de deficiência, todos imaginavam que os interessados deveriam ser submetidos ao crivo
de médico-perito do INSS para o enquadramento da deficiência em grave, moderada ou leve. O que ninguém esperava, já
que não há nada na lei sobre isso, é que o
benefício só seria concedido também mediante avaliação social de assistente social.
A lei – que garante aos portadores
de deficiência se aposentar até 10 anos
mais cedo – foi criada em novembro do
ano passado, mas o texto não ajudou
muito a esclarecer os parâmetros para
acesso ao benefício, pois o conceito de
deficiência grave, moderada e leve ainda
continua sendo muito vago.
Mesmo precisando de uma regulamentação que trouxesse critérios objetivos e esclarecedores, com atraso o INSS
divulga a norma interna com requisitos
que devem ser motivo de futuros questionamentos judiciais.
Para ganhar a aposentadoria, o interessado é avaliado por médico e por assistente social. A depender do questionário respondido, cada aspecto da vida
do requerente ganha uma pontuação.
Também ganha pontos a consideração
sobre o nível de independência das atividades funcionais.
O interessado vai ser avaliado com
base em identificações de idade, cor ou
raça, diagnóstico médico (conforme formulário médico), tipo de impedimento e
data do início do impedimento e data de
alteração do impedimento se houver.
Também vai ser avaliada a “história
social” a ser preenchida pelo serviço social, que tem o objetivo de produzir um

parecer resumido os principais elementos relevantes
de cada uma
das pessoas
com deficiência avaliadas.
O avaliador
social vai investigar o nível de independência do
indivíduo na
sua
atividade profissional e pessoal. O questionário procura fazer uma devassa da vida do
deficiente e chega a ter detalhes invasivos e pitorescos do interessado.
O instrumento de avaliação da Previdência Social leva em considerações
detalhes da vida pessoal do segurado
que não deveriam sequer ser cogitados.
O benefício criado não é assistencialista, motivo pelo qual deveria ser desprezível a situação financeira e detalhes de
ordem pessoal do interessado. Só tem
acesso ao benefício quem recolher ao
INSS e for deficiente. Portanto, a análise
deveria se limitar ao aspecto da saúde,
isto é, ao aspecto médico.
Ao invés de a análise se deter ao grau
da deficiência do interessado e o início
dela, o INSS procura encontrar maneiras de dificultar o acesso da população
com deficiência ao benefício. O normativo interno vai além do que a própria lei
dispõe. Pelo visto, o resultado das avaliações da perícia de avaliação de deficiência vai ser motivo de muita discussão
na Justiça.

Aposentado pode receber de volta contribuição ao INSS

A

volta do pecúlio, cujo projeto tramita
no Congresso Nacional, pode ser o
trunfo do Governo para evitar derrota no
STF com a desaposentação.

mas poderá andar, devido a possibilidade do STF colocar em votação o Recurso Extraordinário sobre a desaposentação (troca de benefício).

A Câmara dos Deputados, através
de sua Comissão de Seguridade Social
e Família já aprovou o projeto 2.886 que
determina mudanças para o aposentado
que continuar trabalhando e contribuindo ao INSS. Projeto se encontra parado
na Comissão de Constituição e Justiça,

Atualmente, o aposentado que trabalha, precisa pagar as contribuições
ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), mas não recebe este dinheiro de volta após parar de exercer a função. Caso o projeto seja transformado
em lei, o aposentado receberá de volta o

valor integral da contribuição após parar
de trabalhar.
De acordo com informações da comissão, como o projeto está sendo analisado em caráter conclusivo, não precisa ser aprovado em plenário. Contudo,
para passar a valer deve seguir por mais
duas comissões: a de Constituição e Justiça e a de Finanças. Segundo o projeto,
a nova lei deve entrar em vigor na data
de aprovação.
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Edinho Araújo visita nossa Sede

O

Deputado Federal Edinho Araújo (PMDB) esteve em visita à nossa Sede no dia 13 de fevereiro último. Natural de Santa Fé do Sul (São Paulo), o
deputado é advogado e professor. Teve
mandatos na Câmara dos Deputados
pelo PMDB. Reside em São José do Rio
Preto, cidade na qual disputou sua primeira eleição a prefeito, quando tinha
apenas 23 anos. Foi, ainda, prefeito de
Santa Fé do Sul de 1977 a 1982 e prefeito
de São José do Rio Preto por dois mandatos, de 2001 a 2008.

Elegeu-se Deputado Federal pelo
PMDB em 2010 e tornou-se o único representante paulista do PMDB na Câmara Federal. Foi, ainda, o deputado federal
mais votado da história em São José do
Rio Preto, e tomou posse dia 2 de fevereiro de 2011. O deputado visitou todos
os andares e departamentos de nossa
Sede e viu de perto a prestação de serviços que oferecemos aos associados.
Edinho Araújo elogiou nosso presidente
em virtude de nossa atuação e desempenho em favor da classe.

Deputado
Federal Edinho
Araújo (PMDBSP) e Edson
Ribeiro Pinto
(presidente do
nosso Sindicato)

Torradas queimadas

Q

uando eu ainda era um menino,
ocasionalmente, minha mãe gostava de fazer um lanche, como café da manhã, na hora do jantar. E eu me lembro
especialmente de uma noite, quando ela
fez um lanche desses, depois de um dia
de trabalho, muito duro.
Naquela noite longínqua, minha mãe
pôs um prato de ovos, linguiça e torradas bastante queimadas, defronte ao
meu pai. Eu me lembro de ter esperado
um pouco, para ver se alguém notava o
fato. Tudo o que meu pai fez foi pegar a
sua torrada, sorrir para minha mãe e me
perguntar como tinha sido o meu dia, na
escola.
Eu não me lembro do que respondi,
mas me lembro de ter olhado para ele
lambuzando a torrada com manteiga e
geleia e engolindo cada bocado.
Quando eu deixei a mesa naquela
noite, ouvi minha mãe se desculpando
por haver queimado a torrada. E eu nunca esquecerei o que ele disse:
“ – Amor, eu adorei a torrada queimada… só porque veio de suas mãos”.
Mais tarde, naquela noite, quando fui
dar um beijo de boa noite em meu pai, eu
lhe perguntei se ele tinha realmente gostado da torrada queimada. Ele me envolveu em seus braços e me disse:
” – Companheiro, sua mãe teve um
dia de trabalho muito pesado e estava
realmente cansada… Além disso, uma
torrada queimada não faz mal a ninguém. A vida é cheia de imperfeições e
as pessoas não são perfeitas. E eu também não sou o melhor marido, empregado, ou cozinheiro!”

O que tenho aprendido através
dos anos é que saber aceitar as falhas
alheias, escolhendo relevar as diferenças entre uns e outros, é uma das chaves mais importantes para criar relacionamentos saudáveis e duradouros Desde que eu e sua mãe nos unimos, aprendemos, os dois, a suprir um as falhas do
outro.
Eu sei cozinhar muito pouco, mas
aprendi a deixar uma panela de alumínio brilhando, ela não sabe usar a furadeira, mas após minhas reformas, ela faz
tudo ficar cheiroso, de tão limpo. Eu não
sei fazer uma lasanha de frios como ela,
mas ela não sabe assar uma carne como
eu. Eu nunca soube fazer você dormir,
mas comigo você tomava banho rápido, sem reclamar e brincávamos juntos
durante este tempinho, com sua mãe
você chorava, pelo xampu,
pelo pentear etc.
A soma de nós
dois monta o mundo que você recebeu e que te
apoia, eu e ela
nos
completamos.
Nossa
família
deve aproveitar este nosso
universo enquanto temos
os dois presentes. Não que
mais tarde, o
dia que um partir, este mundo vá
desmoronar, não

vai, novamente teremos que aprender e
nos adaptar para fazer o melhor.
De fato, poderíamos estender esta lição para qualquer tipo de relacionamento: entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos, colegas e com amigos.
Não ponha a chave de sua felicidade
no bolso de outra pessoa, mas no seu
próprio. Veja pelos olhos de Deus e sinta
pelo coração dele; você apreciará o calor
de cada alma, incluindo a sua.
As pessoas sempre se esquecerão
do que você lhes fez, ou do que lhes disse. Mas nunca esquecerão o modo pelo
qual você as fez se sentir.
(Autor desconhecido)
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Para o período de 2014-2018

F

oram realizadas as eleições sindicais para o período de 21/5/2014 a
21/5/2018, tendo sido registrado número muito grande de associados que compareceu e votou na chapa apresentada.
Importante salientar (a demonstrar
o grande apreço dos companheiros associados pelo presidente Edson Ribeiro
Pinto e sua diretoria atual), que se trata
de pleito de recondução, a mais um período, da atual diretoria. E, como se constatou, não houve apresentação de chapa
concorrente, ou seja, os associados demonstraram estar muito satisfeitos com
a atuação dos diretores da atual gestão,
sob a liderança do presidente Edson, a
tal ponto que ninguém inscreveu chapa
concorrente.
Mais do que isso, não obstante tenha
sido chapa única, o comparecimento foi

bem superior ao quorum estatutário e legal. E, mesmo assim, todos cumpriram
seu dever estatutário de votar, fazendo
questão de sufragar o nome da Chapa
inscrita. Ou seja, não bastou comparecer, mas fizeram questão de expressar o
voto, no sentido afirmativo de prorrogação da administração, via novo mandato.

Só para se ter uma ideia, dos 641 associados em condições de votar, compareceram 380, tendo votado pelo sim 375
e apenas 5 votaram em branco.

Enfim, maior apreço e satisfação do
que estes não existem, o que certamente enche de satisfação a diretoria atual
(como o sentimos no contato feito com
os seus membros), todos com o sentimento de realização do dever cumprido,
mas, de outro lado, reconhecendo que
isto aumenta sua responsabilidade.

Lembramos também a lisura dos procedimentos eleitorais, visto que cumprido todas as exigências estatutárias, sob
a supervisão do Jurídico do Sindicato,
não tendo havido nenhuma manifestação contraria, seja quanto à chapa como
um todo, seja quanto a um ou outro candidato, pelo que se conclui que a Diretoria atual cumpre rigorosamente suas
funções e estavam todos os candidatos
nos termos legais e estatutários.

O presidente Edson, ao conhecer o
resultado, da forma como expressamente ocorreu a votação, como acima citado,

Foram convocados a presidir a apuração geral de votos, todos com protestos de imparcialidade, companheiros

Luiz Fernando Nunes, diretor-tesoureiro da Fenavenpro;
Dr. Alexandre Pazero (advogado do Sindicato); Reginaldo
Allemand Damião, presidente do Sindicato dos Vendedores
e Propagandistas no Est. do Espírito Santo; Carlos Simoni
Giacoboni, presidente do Sindicato dos Vendedores no Est. do
Rio Grande do Sul; Edson Ribeiro Pinto, presidente do nosso
Sindicato e Dr. Nivaldo Pessini, advogado do nosso Sindicato

Dulcinéia Moreira,
Reinaldo Ramalho Paiva
e Marcelo Gonçalves
Ferreira, funcionários
do nosso Sindicato
ajudam a contagem

ficou emocionado e agradeceu a confiança nele depositada mais uma vez.

Reinaldo
Ramalho Paiva
separa os votos
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presidentes de outros sindicatos, de
modo a atestar a condição de urna lacrada (que lhes foi apresentada) e a correteza da votação.
A apuração foi então presidida por
Carlos Simoni Giacoboni, presidente do
Sindicato dos Empregados Vendedores
e Viajantes do Comércio do Estado do
Rio Grande do Sul, tendo como Secretário
da mesa Luiz Fernando Nunes, vice-presidente do Sindicato dos Propagandistas, Prop. - Vend. e Prod. Farm. do Estado
do Rio de Janeiro, e, como Escrutinador,
Reginaldo Allemand Damião, presidente
do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Prop. - Vend. e Prod. Farm. do Estado do Espírito Santo. O presidente da
mesa atestou a regularidade da votação,

conferindo igual número de presentes e
de votantes, bem assim o regular preenchimento das cédulas, passando o Escrutinador a efetuar a contagem, auxiliado pelo Secretario e pelo próprio presidente da mesa. Findos os trabalhos, foi
proclamado o resultado pelo Presidente
da Mesa, eleita a Chapa única, cuja Diretoria segue presidida pelo companheiro
Edson Ribeiro Pinto.
Ante o resultado proclamado, formulou o Presidente da mesa, os votos de
excelente nova gestão, almejando se
repita em prestigio e realizações como
ocorreu com a que se encerra.
Passando a palavra ao presidente
da Diretoria eleita, o Sr. Edson reiterou
suas convicções nos fundamentos do

sindicalismo nacional, em especial a manutenção da unicidade sindical – que o
fortalece -, e a representação por categoria, incluindo as diferenciadas, como a
nossa (dando maior autenticidade e legitimidade a representação profissional),
renovando a grande disposição de realizar, novamente, muito boa administração confiando ainda no trabalho e dedicação de todos seus companheiros de
Diretoria.
Neste ponto é preciso realçar a muito boa recepção, também por parte dos
empregados do Sindicato, à recondução
do presidente Edson, visto que o mesmo
e toda sua diretoria gozam de prestigio
também entre seus colaboradores.
A Redação

Reinaldo
retira os
últimos
votos da
urna
Reginaldo
Allemand Damião,
Luiz Fernando
Nunes e Carlos
Simoni Giacoboni
conferem os votos

Todo o grupo, mais dois diretores
presentes à contagem dos votos
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Doença de Alzheimer
Dráuzio Varella*

A

doença de Alzheimer (Alois Alzheimer, neurologista alemão que primeiro descreveu essa patologia) provoca progressiva e inexorável deterioração das funções cerebrais, como perda
de memória, da linguagem, da razão e da
habilidade de cuidar de si próprio.
Cerca de 10% das pessoas com mais
de 65 anos e 25% com mais de 85 anos
podem apresentar algum sintoma dessa enfermidade e são inúmeros os casos que evoluem para demência. Feito o
diagnóstico, o tempo médio de sobrevida varia de 8 a 10 anos.

histórico pessoal e familiar, em testes
psicológicos e por exclusão de outros tipos de doenças mentais. Mesmo assim,
estima-se que o diagnóstico possa estar
equivocado em 10% dos casos.

Tratamento
Até o momento, a doença permanece sem cura. O objetivo do tratamento
é minorar os sintomas. Atualmente, estão sendo desenvolvidos medicamentos que, embora em fase experimental,
sugerem a possibilidade de controlar a
doença.

* Encorajar a pessoa a vestir-se, comer, ir ao banheiro, tomar banho por sua
própria conta. Quando não consegue
mais tomar banho sozinha, por exemplo,
pode ainda atender a orientações simples como: “Tire os sapatos. Tire a camisa, as calças. Agora entre no chuveiro”;
* Limitar suas opções de escolha. Em
vez de oferecer vários sabores de sorvete, ofereça apenas dois tipos;
* Certificar-se de que o doente está
recebendo uma dieta balanceada e praticando atividades físicas de acordo com
suas possibilidades;

Causas
Não se conhece a causa específica
da doença de Alzheimer. Parece haver
certa predisposição genética para seu
aparecimento. Nesses casos, ela pode
desenvolver-se precocemente, por volta
dos 50 anos.
Pesquisadores levantam a hipótese de que algum vírus e a deficiência de
certas enzimas e proteínas estejam envolvidos na etiologia da doença. Outros
especulam que a exposição ao alumínio
e seu depósito no cérebro possam contribuir para a instalação do quadro, mas
não foi estabelecida nenhuma relação
segura de causa e efeito a respeito disso.
Sintomas
* Estágio I (forma inicial) – alterações
na memória, personalidade e habilidades espaciais e visuais;
* Estágio II (forma moderada) – dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos; agitação
e insônia;
* Estágio III (forma grave) – resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para
comer, deficiência motora progressiva;
* Estágio IV (terminal) – restrição ao
leito, mutismo, dor à deglutição, infecções intercorrentes.
Diagnóstico
Não há um teste diagnóstico definitivo para a doença de Alzheimer. A doença só pode ser realmente diagnosticada na autopsia. Médicos baseiam o diagnóstico no levantamento minucioso do

Recomendações
Cuidar de doentes de Alzheimer é
desgastante. Procurar ajuda com familiares e/ou profissionais pode ser uma medida absolutamente necessária.
Algumas medidas podem facilitar a
vida dos doentes e de quem cuida deles:
* Fazer o portador de Alzheimer
usar uma pulseira, colar ou outro adereço qualquer com dados de identificação (nome, endereço, telefone etc.) e as
palavras “Memória Prejudicada”, porque um dos primeiros sintomas é o paciente perder a noção do lugar onde se
encontra;
* Estabelecer uma rotina diária e ajudar o doente a cumpri-la. Espalhar lembretes pela casa (apague a luz, feche a
torneira, desligue a TV etc.) pode ajudá-lo bastante;
* Simplificar a rotina do dia a dia de tal
maneira que o paciente possa continuar
envolvido com ela;

* Eliminar o álcool e o cigarro, pois
agravam o desgaste mental;
* Estimular o convívio familiar e social
do doente;
* Reorganizar a casa afastando objetos e situações que possam representar perigo. Tenha o mesmo cuidado com
o paciente de Alzheimer que você tem
com crianças;
* Conscientizar-se da evolução progressiva da doença. Habilidades perdidas jamais serão recuperadas;
* Providenciar ajuda profissional e/ou
familiar e/ou de amigos, quando o trabalho com o paciente estiver sobrecarregando quem cuida dele.
Drauzio Varella é médico cancerologista. Durante 20 anos dirigiu o serviço de Imunologia do Hospital do Câncer. Foi um dos
pioneiros no tratamento da aids no Brasil e do trabalho em presídios. É autor do livro “Estação Carandiru” (Companhia das
Letras). www.drauziovarella.com.br.
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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

não pode ser sujeito, mas fica mais fácil
ver assim: no caso de vários desenhos,
dizemos... pela distribuição dos assentos, criaram-se desenhos... No caso de
um único desenho, então se poderá dizer... pela distribuição dos assentos,
criou-se um desenho...

1. A loja de materiais de construção
já havia sido roubada há um mês

3. já que o Palmeiras deseja que o
setor tivesse cadeiras removíveis...

Roubada há um mês, está certo, você
sabe. Isso já vimos antes. Então a frase
toda está correta, não é?

Essa briga de tempos verbais até dói
em nossos ouvidos, não é mesmo? Já
que o Palmeiras deseja que o setor tenha cadeiras removíveis soa melhor e
tem a vantagem de ser gramaticalmente correto...

Em verdade, não. O correto é dizer-se material de construção, no singular,
porque, neste sentido, a palavra material já significa o conjunto de artigos de
construção.
A mesma coisa acontece com material cirúrgico, material escolar, material
bélico etc. – sempre no singular.
2. ... pela distribuição dos assentos,
criou-se desenhos...
Esta frase é de um redator profissional, o que não a exime de conter um erro
bastante comum mas nem por isso perdoável. O gramático explica que o “se”

4. Serão colocados mais de 43.500
assentos – todos serão retráteis,
com sistema de abre e fecha, parecido com as que existem em cinemas e teatros.
Este é um caso curioso de pura desatenção do redator, que pensa uma coisa e escreve outra. Sistema de abre e fecha parecido com as (o quê?) Neste ponto, ele visualizava mentalmente as poltronas de cinemas. Entretanto, ele queria
dizer que parecido era o sistema, não as
poltronas. E criou essa frase gramaticalmente confusa que, corrigida, fica assim:

Serão colocados mais de 43.500 assentos – todos serão retráteis, com sistema
de abre e fecha parecido com o sistema
das poltronas que existem em cinemas
e teatros.
5. N
 o setor onde deve ficar as torcidas organizadas
Quando tivermos dúvida sobre o uso
de um verbo ou de um adjetivo, colocar a frase na chamada ordem direta (ou
seja, primeiro o sujeito, depois o verbo e
por fim o complemento) facilita bastante. Veja a frase acima, por exemplo. Colocando-a na ordem direta, No setor onde
as torcidas organizadas deve ficar deixa
claro que o verbo dever precisa estar no
plural: No setor onde devem ficar as torcidas organizadas.
Agora, acredite: as incorreções dos
itens 2, 3, 4 e 5 foram todas cometidas
numa mesma curta notícia esportiva veiculada na internet por um grande jornal.
No próximo número tem mais.

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

Clínicas conveniadas ao nosso Sindicato
Informamos aos nossos associados que mantemos convênio com as entidades abaixo, a saber:

Diagnóstico por Imagem
Dr. Wagner Gustavo Frederico

Clincorp

Av. Jabaquara, 1581 – Sala 1 – Metrô Saúde – Tel.: 2142-3350

R. Emília Marengo, 114 – Tatuapé – Tel.: 2671-3933

Urologia

Dermatologia – Dr. Chien Erth Wang

Dr. Reynaldo Barbella Jr.

R. Dona Inácia Uchoa, 51 – Vila Mariana – Tel.: 5571-1188

 . Itapeva, 366 – 9° andar – Cj. 94 – Bela Vista – Tel.:
R
3284-7979

Crya – Clínica de Radiologia e Exames
 r. Yeochua Avritcheir – R. Marquês de Itu, 633 – Tel.:
D
3352-1340
Foto Ótica Visão Lux
R. São Bento, 63 – Térreo Tel.: 3105-1099
Clínica Sampaio Marinho
Laboratório de Análise
R. Onze de Junho, 345 – V. Clementino – Tel.: 5549-8844
Radiologia Médica Paulista
Dr. Reinaldo Tavares Rodrigues
R. Pedro de Toledo, 1366 – V. Clementino – Tel.: 5579-3561
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Mitolo Gam Shiraz 2007

A

região South Australia é de longe a
que apresenta o maior volume de
produção em toda a Austrália com cerca de 60.000ha de vinhedos plantados
representando cerca de 50% do total.
Concentrando a grande massa de produtores incluindo aqueles de maior expressão, possui como sub-regiões: Clare
Valley – Barossa Valley – Eden Valley –
Adelaide Hills – Adelaide Plains – McLaren Vale – Langhorne Creek – Mount
Benson – Padthaway – Wrantanbully –
Conawarra – Riverland.

trabalho do inglês Thomas Hardy, fundador da BRL Hardy, precursor dos tintos
profundos, encorpados, característica típica dos vinhos australianos, e de John
Reynella, outro pioneiro. Em 1903, com 19
vinícolas, a região já produzia a expressiva marca de três milhões de litros de vinho. O título de GI (Geographical Indication), porém, somente foi obtido oficialmente em 1997. Nunca é demais insistir
que a uva Shiraz, emblemática da Austrália, é na verdade a Syrah da região Côtes du Rhône na França onde foi originada. Obteve magistral adaptação naquele país produzindo vinhos de excepcional qualidade.

Mitolo Wines
Trata-se de vinícola familiar fundada
em 1999 por Frank e Simone Mitolo com
o sonho inicial de produzir vinhos de alta
gama em produção limitada que traduzisse em harmonia complexidade, equilíbrio, riqueza aromática e corpo. Tais objetivos são alcançados graças aos conhecimentos enológicos de Bem Glaetzer, conceituado expert australiano, desde 2001. Os vinhedos estão localizados
no distrito de Willunga no extremo sul da
região, em parcelas especiais de solo de
marga cinza acompanhada de boa porcentagem de calcário. Ali convivem variedades de Shiraz, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Vermentino, Pinot Grigio etc., compondo uma linha de vinhos
conhecidos como Jester, Reiver, Savitar,
Serpico e GAM.

Gam Mitolo Shiraz 2007
A sub-região de McLaren Vale localizada na Península Fleurie, distante cerca de 35 quilômetros ao sul de Adelaide,
está postada numa posição bem próxima do litoral e fazendo parte de uma faixa de solo conhecida por “limestone coast zone” de grande utilidade para a atividade vitivinícola constituída por camada pedregosa sob outra de argila e areia
avermelhada apresentando o conjunto ótima permeabilidade. A região é sustentada por clima temperado com estações bem marcadas com verões quentes amenizados por conveniente ventilação graças à proximidade com o litoral. A região deve seu sucesso graças ao

O nome é uma homenagem aos filhos Gemma, Alexander e Marco e
Shyraz é o nome eleito na Austrália para
a uva Syrah, natural da região do Rhône na França, cruzamento das variedades Mondeuse Blanche e Dureza, tendo como características morfológicas o
pequeno tamanho das bagas e coloração intensa das cascas com o condão
de produzir vinhos muito escuros e encorpados além de exprimir aromas intensos de largo espectro. 2007 foi um
ano de condições climáticas sem precedentes que reduziram os rendimentos consideravelmente. A safra 2007
começou seis semanas mais cedo

devido à condição de seca severa em
grande parte do país, amenizada, porém, por um episódio de chuva em meados de janeiro fator que melhorou a situação de muitos produtores pelo refrescamento dos vinhedos. Houve menos frutos por cacho do que o habitual, mas a qualidade beirou a excelência.
A fermentação observou controle de
temperatura em torno de 28º a 32º C
por aproximadamente 15 dias. Parte do
vinho sofreu fermentação malolática
em barricas de carvalho francês onde
amadureceu por 18 meses, observando a seguinte fórmula: 70% do vinho
em carvalho de primeiro uso dos quais
80% francês e 20% americano. Os 30%
restantes observaram repouso em carvalho de segundo e terceiro uso igualmente divididos em madeira de procedência francesa e americana. Estima-se
um envelhecimento em garrafa de 10 a
15 anos.
Análise visual – Cor vermelha rubi
intensa com reflexos violáceos.
Análise olfativa – Grande vigor aromático traduzido por frutas vermelhas e
negras, destacando cerejas, ameixas e
groselha. Presente toque de ervas aromáticas com delicioso aroma de alcaçuz. A madeira está presente e compõem o conjunto sem predominância
comprometedora.
Análise gustativa – Vinho encorpado, potente com taninos de muita qualidade em perfeita sintonia com a acidez
e suportando galhardamente os 14% de
álcool. Comportamento gustativo macio e elegante que persiste ao final por
longo tempo com a presença de frutas
maduras.
Avaliação: 92/100
 reço: R$ 204,00 –
P
Importadora Casa Flora – 3327-5199
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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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;
• Alimentação controlada por nutricionista com especialização no preparo de
refeições segundo a idade;

• Quadras cobertas para jogos de salão
(ginásio poliesportivo) e pista de bocha com dimensões profissionais;
• P iscina estrategicamente concebida
para permitir ocupação em tempo integral, o que possibilita intensa programação esportiva;
•
Estacionamento próprio, terraço em
mezanino, parque aquático;
•
Dotada de poço artesiano e gerador
próprio, a Colônia tem plena autonomia de água e luz.
O SindVend coloca à disposição das
empresas uma série de serviços que, de
uma forma ou outra, poderão contribuir
para o aprimoramento profissional de
suas equipes.

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
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Páscoa
Crianças e adultos divertiram-se com o coelhinho,
chocolates e brincadeiras

Nosso Departamento Social e diretores planejam as festas na praia.
Jorge Zósimo dos Santos, Sérgio Auricchio, Jorge Evangelista Lima,
Roberto Nascimento e M. Neide Cardoso de Carvalho
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Réveillon
Na passagem do ano,
a Colônia "pegou fogo"
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Carnaval
Neste ano, os festeiros
fizeram muita folia
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