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Diante da importância do tema terceirização de trabalhadores e
da polêmica sobre aprovação do texto-base do
Projeto de Lei 4330/04,
na Câmara dos Deputados, que completa o
desmonte dos direitos
trabalhistas, cedi o espaço do meu Editorial
para publicação do artigo abaixo, de autoria do procurador do
MPT-MG, por considerá-lo de extrema importância para todos os nossos leitores.

O coração tirano
do PL 4330

O descanso merecido
Depois de tanto trabalho e de muitas visitas, o vendedor merece e quer descanso, ainda que apenas no fim de semana ou em feriado prolongado. Pensando nesse
profissional é que nós construímos para toda a classe, a Colônia de Férias, em Praia
Grande.
Nossa Colônia de Férias foi planejada em todos os pormenores, é grande e dispõe de vários setores tanto de lazer, quanto de descanso. Se você é vendedor e quer
conhecer nossa “praia”, telefone para (11) 3116-03750 e fale com nossa Secretaria.

O PL 4.330 visa regulamentar a
terceirização para oferecer segurança jurídica aos trabalhadores terceirizados? Nem de
longe. Seu objetivo clarividente é estender a terceirização a todas as atividades
empresariais
para radicalizar um modelo de emprego rarefeito, mais barato e de baixa proteção social, como um
novo padrão trabalhista dirigido
a todos os trabalhadores brasileiros. É fácil entender a razão. Pág. 2.

Não é o impeachment: os alvos são a esquerda, Lula e o PT
Com a alienação dos segmentos beneficiados, resta aos setores progressistas e de esquerda — independentemente de sua posição em relação ao atual
governo — liderar um processo de formação política e de resistência, além

de pressionar o governo e o Parlamento para que não se deixem dominar pelas forças de mercado, como demonstra
a desenvoltura do presidente da Câmara
dos Deputados e dos ministros da área
econômica. Ou os partidos de esquerda

e os movimentos sociais atuam para alterar a correlação de forças, ou as forças
conservadoras e neoliberais conseguirão revogar as conquistas econômicas e
sociais dos últimos anos. Pág. 4.
Comentário de Antônio Augusto de Queiroz.
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EDITORIAL

O coração tirano do PL 4330
Diante da importância do tema terceirização de trabalhadores e da polêmica sobre aprovação do texto-base do Projeto de
Lei 4330/04, na Câmara dos Deputados,
que completa o desmonte dos direitos trabalhistas, cedi o espaço do meu Editorial
para publicação do artigo abaixo, de autoria do procurador do MPT-MG, por considerá-lo de extrema importância para todos os
nossos leitores.
Edson Ribeiro Pinto –
Presidente do SindVend

O

PL 4.330 visa regulamentar a terceirização para oferecer segurança
jurídica aos trabalhadores terceirizados?
Nem de longe. Seu objetivo clarividente
é estender a terceirização a todas as atividades empresariais para radicalizar um
modelo de emprego rarefeito, mais barato e de baixa proteção social, como um
novo padrão trabalhista dirigido a todos
os trabalhadores brasileiros. É fácil entender a razão.
Desde a década de 1990 a terceirização se expandiu nos diversos setores
da economia, atingindo hoje 12 milhões
de trabalhadores terceirizados, quase um terço dos 45 milhões de empregos registrados no país, segundo o Dieese. Há mais de vinte anos a terceirização é amplamente praticada nas atividades-meio das empresas, assim consideradas as atividades de apoio administrativo, autorizada pela Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (1993), e também nas atividades-fim, mesmo sob forte resistência da Justiça do Trabalho e
dos órgãos de defesa dos direitos dos
trabalhadores.
Nessas duas décadas, a terceirização
demonstrou ser uma técnica infalível

Helder Santos Amorim

para fragmentar e enfraquecer o movimento sindical, reduzindo o padrão de
proteção social dos trabalhadores, conquistado num longo processo histórico
de lutas operárias.
Por força da lógica concorrencial do
menor preço imposta pelo livre mercado
de mão de obra, a terceirização se mostrou mecanismo eficiente para rebaixar a
remuneração dos trabalhadores terceirizados (o Dieese aponta redução média
de 27%), reduzindo por tabela todos os
demais direitos incidentes sobre a remuneração; para aumentar a jornada de trabalho e reduzir o investimento em medidas de saúde e segurança no âmbito das empresas de terceirização,
submetendo os trabalhadores a
um maior nível de adoecimentos e acidentes de
trabalho; para fragmentar
os contratos de trabalho,
aumentando a rotatividade no emprego, ao custo
da maior inadimplência de direitos rescisórios dos terceirizados.
Provou ser a estratégia perfeita de uma revolução patronal
que debilitou a força normativa do
direito do trabalho, arremessando trabalhadores de uma empresa para outra ao final de curtos períodos contratuais, num tormentoso mosaico contratual que reduz a eficácia de seus direitos,
retalhando tempos de contribuição ao
INSS que tornam ainda mais difícil sua
aposentadoria.
Enfim, esse modelo de terceirização
predatória instituiu um regime de emprego de segunda classe, mais barato,
mais frágil e dotado de reduzido nível
de proteção social ao trabalhador, que
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Por isso os defensores do projeto
não aceitam negociar o que denominam
de coração do PL: a possibilidade de terceirizar todas as atividades empresariais,
quebrando a estrutura sindical que gravita em torno da empresa-mãe. Esse é o
pulo do gato, em troca do qual oferecem
alguns bônus ao trabalhador terceirizado, tais como a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora, convertendo-se em solidária quando for omissa em fiscalizar os contratos de terceirização; alimentação, transporte e condições de segurança, higiene e salubridade a cargo da empresa contratante.
O problema é que essas garantias nem de longe compensam as
perdas impostas pela intermediação da mão de obra, já que não recompõem a remuneração e a jornada de trabalho ao patamar do
emprego direto, não asseguram os
direitos negociados pela categoria
de origem, não garantem mínima estabilidade e integração do trabalhador à vida
da empresa, nem permitem sua evolução remuneratória numa carreira profissional. E ainda que o PL previsse a isonomia remuneratória entre empregados diretos e terceirizados que exerçam a mesma função, que utilidade teria isso num
cenário em que a empresa possa terceirizar tudo, expulsando aqueles empregados que serviriam de paradigma para os
terceirizados?
Além disso, os grupos empresariais
do ramo da terceirização se especializaram em instituir pessoas jurídicas com os
mais diversos objetos sociais ditos “especializados”, não raro em nome de laranjas, mas que desenvolvem quaisquer
atividades genéricas que lhes forem demandadas, montando e desmontando
empresas que já nascem destinadas a
quebrar, descumprir contratos e abandonar os trabalhadores à própria sorte.

Se o objetivo dos patrocinadores do
projeto fosse, como gazeteiam, a regulamentação da terceirização para segurança jurídica dos 12 milhões de trabalhadores terceirizados, o PL 4.330/2004 preveria um terceirização restrita a serviços
especializados nas atividades meio do tomador; a incondicional solidariedade jurídica entre as empresas contratante e contratada; a isonomia de direitos entre empregados diretos e terceirizados e a representação dos terceirizados pelo mesmo sindicato vinculado à empresa tomadora. Essa era a proposta prevista no PL
1.621/2007, do deputado Vicentinho, que
foi defenestrada pela classe empresarial.
O objetivo ambicioso do PL 4.330
não tem nada a ver com os 12 milhões de
trabalhadores atualmente terceirizados.
Seu propósito é conceder ao grande
capital um poder tirano, de lançar no regime de emprego rarefeito da terceirização os outros 33 milhões de trabalhadores que hoje ainda se encontram diretamente empregados; o poder, inclusive, de não terceirizá-los, mas de mantê-los submetidos à afiada espada da terceirização que se empunhará como uma
ameaça permanente sobre suas cabeças, criando o estado de temor que imprimirá a nova face do trabalhador brasileiro, o dócil “colaborador” subserviente
e acuado em reivindicar direitos e respeito à sua dignidade, pronto a firmar qualquer acordo em troca da manutenção
desse emprego à margem do precipício.
Simples assim. Se é que o possui, esse é
o coração tirano do PL 4.330/2004.
(*) Helder Santos Amorim é procurador do Ministério Público do Trabalho - MG
Fonte: Valor Econômico, por Helder Santos Amorim, 24.04.2015.
Fonte: Valor Econômico, de 24/abr/2015.
ARQUIVO DO MPT

funcionou como verdadeiro balão de
ensaio sobre o qual o empresariado financiador de mandatos parlamentares,
na carona oportunista da crise política,
agora quer instituir o novo padrão reduzido de tratamento social próprio da terceirização, como regime destinado todos os que vivem do trabalho assalariado no país.
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Não é o impeachment: os alvos são a esquerda, Lula e o PT
Com a alienação dos segmentos beneficiados, resta aos setores progressistas e de esquerda — independentemente de sua posição em relação ao atual governo — liderar um processo de formação
política e de resistência, além de pressionar o governo e o Parlamento para que
não se deixem dominar pelas forças de
mercado, como demonstra a desenvoltura do presidente da Câmara dos Deputados e dos ministros da área econômica. Ou os partidos de esquerda e os movimentos sociais atuam para alterar a correlação de forças, ou as forças conservadoras e neoliberais conseguirão revogar
as conquistas econômicas e sociais dos
últimos anos
Antônio Augusto de Queiroz*

I

nformações de bastidores dão conta
de que o establishment, embora tenha
batido e pretenda bater sem piedade na
presidente Dilma, não tem interesse em
seu impeachment. Mas tem todo o interesse em inviabilizar política e eleitoralmente a esquerda brasileira, especialmente o PT e o ex-presidente Lula. Só
enveredarão por outro caminho, apoiando eventual pedido de impedimento, se
houver provas absolutamente contundentes do envolvimento direto da presidente com algo ilegal.
O raciocínio do poder econômico é
que uma presidente fraca, impopular e
sem apoio político fará concessões em
termos de marcos regulatórios que nenhum outro faria, nem mesmo alguém
com perfil liberal, como Aécio Neves. Os
exemplos de
concessões
seriam a mudança no pré-sal, com o fim
do regime de
partilha, a eliminação da
exi-

gência de conteúdo nacional na aquisição de bens e serviços pela Administração Pública, entre outros que atualmente dificultam a entrada do capital privado
ou limitam sua margem de retorno.
Ainda segundo essa visão, o afastamento da presidente não interessaria
à oposição nem mesmo ao PSDB, porque se houvesse o impedimento o partido seria obrigado moralmente a apoiar
o sucessor e se inviabilizaria como alternativa de poder para 2018. Mas eventual pedido de impeachment, mesmo que
sem chances de prosperar, poderia servir
ao propósito de também macular moralmente a presidente Dilma e mantê-la impopular até o fim do mandato.
Também não interessaria ao próprio
PMDB, que sendo parte do governo, sem
a titularidade, tem todos os bônus sem
nenhum ônus, já que não lhe será debitado ou atribuído eventual fracasso do governo. No exercício da Presidência da República, além de maior fiscalização da sociedade, as bancadas da Câmara e do Senado não teriam a mesma liberdade que
têm para exigir concessões do governo.
Por essa lógica, uma coisa já seria certa para eles em 2018: o PT não faria o sucessor. O fundamento para tanto, seria,
de um lado, a impopularidade e a deslegitimação do governo, incapaz de estancar a onda de mudanças nos marcos regulatórios (e até mesmo podendo aderir a ela, para buscar o apoio empresarial
e da mídia), inclusive nas relações de trabalho, e, de outro, pela força da liderança
dos ministros da Fazenda, da Industria e
Comercio Exterior, da Agricultura e das
Pequenas e Micro Empresas, que defendem a agenda liberal no governo.
Estão convencidos de que a tática
de sangrar a presidente será infalível.
Não temem o que ocorreu com Lula em
2006, porque, diferentemente de Dilma,
ele e seu governo se recuperaram por
força do carisma pessoal do ex-presidente e pelo fato de seu governo ter sido
beneficiado pelo crescimento econômico mundial, o que, na avaliação deles,
não acontecerá com a presidente.
Além disto, considerando a transição
que estaria sendo feita pelos ministros
da área econômica, fosse quem fosse
o próximo presidente da República, ele
não teria como reverter as mudanças em
bases neoliberais que seriam levadas a
efeito na gestão Dilma.

Portanto, a opção de manter uma presidente fraca seria a solução mais adequada, porque eles ganhariam em qualquer hipótese. Ou seja, arrancariam dela
tudo que fosse possível em termos de
concessões e ainda fariam o sucessor.
Esse é o cenário com que trabalham as
forças de mercado.
Realmente, o risco de retrocesso é
grande, especialmente porque o governo, nos últimos 12 anos, apesar de ter
criado as condições para a ascensão social e ter promovido importantes avanços econômicos e sociais no País, negligenciou a politização da sociedade e sua
conscientização cívica. Ou seja, não informou que o ambiente para a geração
de emprego e renda, assim como para a
criação e manutenção de programas sociais e de acesso à educação custeados
pelo Estado, dependem das opções ou
políticas governamentais.
Com a alienação dos segmentos beneficiados, resta aos setores progressistas e de esquerda — independentemente de sua posição em relação ao atual governo — liderar um processo de formação
política e de resistência, além de pressionar o governo e o Parlamento para que
não se deixem dominar pelas forças de
mercado, como demonstra a desenvoltura do presidente da Câmara dos Deputados e dos ministros da área econômica.
Ou os partidos de esquerda e os movimentos sociais atuam para alterar a
correlação de forças, ou as forças conservadoras e neoliberais conseguirão revogar as conquistas econômicas e sociais dos últimos anos.
(*) Jornalista, analista político e diretor de Documentação do Diap
(Publicado no Jornal do
Diap de 28/abr/2015)
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Sem conselho, sem ajuda
Ainda há tempo, mas para ser ajudada, há que saber ouvir. Para saber ouvir, é
imperativo fazer política
Thiago Schwinke Vidal*

S

ejamos honestos: o governo entrou em coma. Não porque esteja no
aguardo de um impeachment, ou de um
golpe dado por setores da sociedade civil e militar. Mas porque, passados apenas quatro meses desde que foi reeleito, o esforço para se legitimar perante a
opinião pública tem sido improdutivo —
e, convenhamos, constrangedor.
Igualmente inócuas foram as tentativas de aproximar o PMDB das decisões
do núcleo político do Palácio do Planalto.
Em tempos de descontentamento, a reconciliação não apenas permitiria à presidente obter um mínimo de governabilidade, como lhe possibilitaria a descentralização do ônus de medidas impopulares. Dilma, porém, já deixou claro que
não pretende afagar quem quer que seja,
mesmo que isso lhe custe demasiado
alto.
O que fazer, então, perguntam-se
analistas e comentaristas políticos? Os
mais misericordiosos talvez recorram à
reforma política, à reforma ministerial, ao
anúncio de benefícios socioeconômicos
que atenuem os efeitos negativos dos
ajustes fiscais em curso.
Os mais pragmáticos dirão: não há
nada a ser feito. Benjamin Franklin, em
citação a ele supostamente atribuída,
certa vez afirmou que “quem não quer
ser aconselhado, não pode ser ajudado”.
Este é o atual contexto em que se encontram a presidente Dilma Rousseff e,
consequentemente, seu governo.
Não é de hoje que Dilma repele todo
e qualquer tipo de aconselhamento.
Quando cede a terceiros, cortesia geralmente restrita ao ex-presidente Lula, dificilmente pratica o que ouviu. Foi assim
na reforma ministerial, foi assim nas negociações envolvendo as presidências
da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal, e muito provavelmente será assim até o fim de seu segundo mandato.
Da mesma forma, quando instada a
confrontar a imprensa e a opinião pública, Dilma Rousseff raramente abre mão
de suas convicções: o combate à corrupção, a crise econômica, o pleno emprego
e a inflação sob controle.
Na noite deste domingo (15), em meio
a panelaços e buzinaços, ficou evidente
que a desconexão com a realidade não é
característica apenas da presidente, mas
também de seus assessores. Ao comentar as manifestações, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rossetto, afirmou que os que
estavam nas ruas não votaram em Dilma
Rousseff, quase como se quisesse dizer
“danem-se as ruas, ainda temos o apoio
de, pelo menos, 50% da população”. Tivesse o cuidado de ler atentamente as
pesquisas que recentemente foram enviadas ao Planalto, saberia que a base
de apoio ao governo já não é tão sólida
quanto se imagina.
Mais grave, porém, foi o abismo verificado entre os discursos de Rossetto e
do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. As palavras pouco ensaiadas poderiam até mesmo confundir um telespectador desatento, pois, não obstante
a proximidade física entre os ministros,
estes pareciam representar dois governo distintos.
Se, por um lado, a Administração Federal impõe ao País situações embaraçosas a cada pronunciamento oficial, por
outro, a posição de parte dos manifestantes não é tão confortável quanto se
gostaria. Muito embora o prezado leitor
possa prontamente argumentar que um
milhão de pessoas nas ruas não é fato a
ser ignorado — e terá toda razão ao fazê-lo —, a personificação do descontentamento na pessoa de Dilma Rousseff é
sintomático de uma sociedade que pouco ou nada conhece do sistema político
brasileiro. Sistema este que, muito embora tenha a chefe do Executivo como
peça crucial, igualmente atribui a outros

agentes políticos relevância nada desprezível. Com efeito, concentrar as munições na figura da Presidente da República é atacar apenas parte do problema.
Costuma-se afirmar que, se não há o
que dizer, é melhor que não se diga nada.
Infelizmente, isso hoje vale para a presidente e para seus ministros. Muito embora parte da inércia gerencial possa ser
explicada por injustas acusações contra
Dilma e seu governo, cabem a ambos as
iniciativas e, sobretudo, o diálogo. Afinal,
em se tratando da Presidência da República, não se espera reação, mas execução. A letargia é, portanto, de total responsabilidade de Dilma Rousseff.
Não se deseja, claro, que o governo
sangre, como desejam líderes da oposição. Mas se algo podemos entender
como denominador comum das mais
de um milhão de pessoas que foram às
ruas neste domingo é que a paciência —
seja lá para o que for — se esgotou. Desse modo, aconselhar um Governo que
não quer ser aconselhado é, pois, tarefa
ineficaz. Ajudá-lo, irracional.
Mantida a atual conjuntura, os próximos três anos e nove meses tendem a
proporcionar ao cidadão brasileiro experiência quase que metafísica, porquanto o tempo e o espaço da política certamente caminharão em passos mais lentos do que o percebido. Inexistindo qualquer fato que possibilite ao governo fazer aquilo que dele se espera, baixas são
as probabilidades de êxito para o País,
afinal, prosperidade e governabilidade
são conceitos quase que siameses. Ainda há tempo, mas para ser ajudada, há
que saber ouvir. Para saber ouvir, é imperativo fazer política.
(*) Bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB)
e assessor legislativo da Queiroz Assessoria Parlamentar e Sindical
(Publicado em 17/mar/2015)
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Desonerar ou não?
A desoneração somente será assimilável se, no mínimo, não colocar em risco
o caixa da previdência, mantiver ou elevar
a formalização do emprego, além de permitir a transparência do sistema. Se não
houver estas correções, além da discussão equilibrada sobre as alíquotas aplicáveis, poderá ser o fim da desoneração
Vilson Antonio Romero*

N

a esteira da alta da taxa Selic, do aumento da energia elétrica, dos combustíveis e com uma recessão batendo à
porta, mais uma má notícia.
O PL 863/15, do Poder Executivo, eleva as alíquotas da desoneração da folha
de pagamentos, reduzindo a competitividade de diversos setores econômicos.
O texto, reapresentado pelo Poder
Executivo, com o mesmo teor da Medida Provisória (MP) 669/2015, devolvida
pelo Senado no início de março altera a
alíquota da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta (CPRB), aplicada a
alguns segmentos industriais, de 1% para
2,5%. Já a taxa para empresas de serviços, como hoteleiro e tecnológico, sobe
de 2% para 4,5%. Tudo sob a premissa
governamental da “necessidade de aumento de arrecadação”.

A origem de tudo está na Emenda
Constitucional 20/98 que acrescentou
um parágrafo ao artigo 195 da Constituição Federal permitindo que “as contribuições sociais devidas à Seguridade Social sobre a folha, receita ou faturamento
e sobre o lucro poderão ter alíquotas ou
bases de cálculo diferenciadas, em razão
da atividade econômica ou da utilização
intensiva de mão de obra”.
Em agosto de 2011, o atual governo
inseriu a medida no Plano Brasil Maior,
juntamente com um conjunto de desonerações tributárias, entre elas substituindo a taxação sobre a folha para segmentos como têxtil, calçadista e de móveis e software.
Algumas medidas provisórias e leis
posteriores fizeram a possibilidade ser
estendida a 56 setores econômicos, chegando a uma estimativa de renúncia fiscal, em 2014, de R$ 21,4 bilhões, segundo
a Receita Federal.
Mas, agora, com a elevação expressiva das alíquotas, fica a interrogação: as
empresas irão manter ou não a desoneração? Além do aumento tributário, outras questões devem ser debatidas no
Parlamento, com vistas a aperfeiçoar o
mecanismo da troca de contribuição sobre a folha para a incidente sobre a receita bruta.

A primeira diz respeito ao fato de que,
por mais que haja obrigatoriedade de
compensação ao INSS dos valores deixados de recolher sobre a folha, o que se
comprova é que esta providência, além
de tardar, não é completa. Só em 2013,
cerca de R$ 9 bilhões deixaram de ser repassados ao INSS. A segunda é que a
desoneração não está condicionada à
manutenção ou a novas metas de formalização de emprego.
E, por derradeiro, a Carta Magna permite a desoneração por atividade e ela
ocorre, em alguns setores, por produto,
observada a Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) ou a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), dificultando o controle e a
fiscalização.
A desoneração somente será assimilável se, no mínimo, não colocar em risco o caixa da previdência, mantiver ou
elevar a formalização do emprego, além
de permitir a transparência do sistema.
Se não houver estas correções, além
da discussão equilibrada sobre as alíquotas aplicáveis, poderá ser o fim da
desoneração.
(*) Jornalista, auditor-fiscal e diretor da Associação Riograndense de Imprensa.
(Publicado no Jornal do
Diap de 01/abril/2015)

Resultado das negociações salariais 2014
A média dos aumentos salariais foi de
1,39%, superior ao observado no ano anterior, quando ficou em 1,22%, e é um dos três
melhores resultados da série histórica do
levantamento. Cerca de 60% dos aumentos salariais estão na faixa entre 1% e 3%
Clemente Ganz Lúcio*

N

egociar as condições de trabalho e salariais para o conjunto dos trabalhadores é tarefa estratégica do movimento sindical. As lutas sindicais, especialmente as greves, fazem parte dos processos negociais.
Os resultados alcançados são celebrados
em Convenções ou acordos coletivos.
O Dieese, além de produzir subsídios
para a atuação sindical nas mesas de negociação, faz formação sindical para preparar os negociadores e assessorá-los, pesquisa e sistematiza os resultados alcançados e,
semestralmente, divulga essas informações.
Para isso, mantém o Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais (Sais),
por meio do qual mapeia e analisa resultados de acordos e Convenções — sistematizando reajustes e aumentos salariais — os
Pisos das categorias e as greves realizadas.

Os resultados recentemente divulgados
mostram que as negociações salariais em
2014 conseguiram conquistas para os trabalhadores. O painel acompanha 716 unidades
de negociação distribuídas por setores econômicos, categoriais e regiões.
A análise mostrou que 92% das negociações obtiveram aumentos salariais, 6% conseguiram repor a inflação do período entre
as datas-bases e apenas 2% não conseguiram alcançar a reposição integral da inflação.
A média dos aumentos salariais foi de
1,39%, superior ao observado no ano anterior,
quando ficou em 1,22%, e é um dos três melhores resultados da série histórica do levantamento. Cerca de 60% dos aumentos salariais estão na faixa entre 1% e 3%.
Se for considerado que, em 2014, a inflação esteve mais próxima do teto da meta e
houve maior dificuldade no desempenho do
mercado de trabalho, em termos de geração de postos de trabalho, os resultados da
ação sindical nas negociações salariais foram ótimos.
O contexto atual é de maior adversidade, por um lado, porque os choques de oferta, a crise da água e elétrica, a desvalorização

cambial, entre outros, pressionam os custos
das empresas e a inflação. De outro lado, a
performance do mercado de trabalho indica queda na geração de postos de trabalho
e desemprego em alguns setores. Neste cenário, a estratégia sindical deverá comportar
a indicação de prioridades que combinem a
proteção dos empregos e dos salários.
Haverá dificuldades, que podem ser prolongadas, o que exige clareza nas estratégias. Na luta mais ampla e geral, será preciso pressionar por uma política econômica
que promova a mais rápida transição possível para uma trajetória de crescimento econômico. Por outro viés, é necessário deixar
muito claro aos empresários que a preservação dos empregos e dos salários significa
sustentar a demanda interna, elemento essencial para mobilizar a própria atividade das
empresas, bem como sustentar um patamar
de crescimento econômico.
(*) Sociólogo, diretor técnico do Dieese e membro do CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social)
(Publicado no Jornal do
Diap de 26/mar/2015)
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A representação dos trabalhadores em xeque
A luz amarela está ligada e as ações
sindicais para contraditar as atuais intervenções no movimento devem ser tomadas urgentemente. Servirão de norte para reafirmar o protagonismo sindical
como ator social na defesa dos mais frágeis na relação capital e trabalho. A luta
é urgente!
André Santos*

A

decisão do dia 11 de março do Supremo Tribunal Federal (STF) de
converter a Súmula 666 em vinculante
traz ao debate uma preocupação sobre
a representação dos trabalhadores brasileiros. A decisão, que remete a cobrança da contribuição confederativa apenas
aos filiados, não atinge tão somente o
modelo de financiamento das entidades
sindicais, atenta também contra o sistema sindical em vigor.
Desde a Constituição Federal de
1988, o artigo 8º lançou luzes sobre deveres e obrigações das entidades sindicais. Entre eles, o de representar as categorias profissionais independente de filiação ao sindicato.
As tentativas de modificação do texto constitucional continuam até os dias
atuais, quando se preconizam a representação dos trabalhadores apenas
para os filiados dos sindicatos e o fim
da unicidade e da contribuição sindical
compulsória.
Esses temas foram objeto do Parecer 50 do então deputado Nelson Jobim
na Revisão Constitucional, da proposta de Emenda à Constituição (PEC
623/98), apresentada no governo
de FHC e da PEC 369/05 do governo Lula, esta ainda tramitando na Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Deputados onde aguarda parecer.
Para além dos debates sobre a
fonte de custeio das entidades
sindicais, os caminhos apontados pelo poder Judiciário
podem provocar uma crise de
representação e deixar milhares de trabalhadores brasileiros sem a proteção necessária
que equilibra a relação entre o
capital e o trabalho. Ademais,
é sempre bom relembrar que
se trata de uma prerrogativa

dos sindicatos, que, naturalmente, precisa fazer uso dela de forma transparente,
democrática e responsável.
O debate não pode seguir as regras
da condenação geral dos sindicatos e
das entidades de representação da classe trabalhadora em seus diferentes níveis, como se todas apenas retirassem
dinheiro do trabalhador sem a devida
contrapartida. Essa combinação, para
além de prejudicar as entidades, fragiliza as ações em defesa dos trabalhadores, que diariamente enfrentam a tentativa de retirada de direitos.
Diante dos últimos acontecimentos
é necessário e urgente uma reação das
entidades sindicais para sanar equívocos que vem sendo cometidos pelo Judiciário. O chamado “ativismo judiciário”
tem sido utilizado de maneira deturpada
para além do poder jurisdicional numa
demonstração clarividente de usurpação do poder em casos como os de natureza sindical.
Buscar alternativas para as ofensivas
que colocam em xeque a representação
sindical significa, entre outras coisas,
aprovar o projeto de autoria do senador
Paulo Paim (PT-RS), que regulamenta a
taxa assistencial, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados e sob
a relatoria do deputado Laércio Oliveira
(SD-SE). Trata-se do PL 6.708/09.
Em
que
pese
a
proposta tratar de mecanismo de financia-

mento das entidades sindicais, seu mérito reforça a representação da categoria independente da filiação ao sindicato, princípio já consolidado na CLT desde 1943.
A interferência do poder judiciário definindo a representação e a forma de financiamento, entre outras ações, pode
e fragiliza a atividade sindical. Desde a
Constituinte as entidades sindicais sofrem ameaças constantes no exercício
da função representativa, na organização e mobilização da classe trabalhadora, além da tentativa constante de mitigar a reivindicação, negociação e luta
por justiça social. Nunca o Judiciário teve
uma ação tão direta contra as entidades
sindicais como nos dias atuais.
A luz amarela está ligada e as ações
sindicais para contraditar as atuais intervenções no movimento devem ser tomadas urgentemente. Servirão de norte
para reafirmar o protagonismo sindical
como ator social na defesa dos mais frágeis na relação capital e trabalho. A luta
é urgente!
(*) Jornalista, assessor parlamentar do Diap e especialista em Política e Representação Parlamentar.
(Publicado no Jornal do
Diap de 17/mar/2015)
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Dilma atropela democracia e deixa aposentados
sem reajustes reais até 2019
Com a MP, Câmara dos
Deputados retira o projeto
originário e causa frustração

M

ais uma vez, a Presidente Dilma
usou e abusou de suas medidas
provisórias, causando descontentamento em milhões de brasileiros. Temendo
uma derrota vergonhosa no Parlamento,
o Governo baixou, em 24 de março, uma
nova MP que trata do salário mínimo,
com força de lei, para impedir a continuidade de votação dos destaques que estenderia aos aposentados o mesmo aumento dado ao salário mínimo.

A assinatura da Medida Provisória
que prorroga a atual regra de valorização
do salário mínimo até o ano de 2019 gerou a primeira “quebra de acordo” entre
o presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha (PMDB) e a base de oposição ao Governo Federal.
Já existia um projeto de lei aprovado no Congresso há duas semanas com
conteúdo semelhante. A ideia da oposição era derrotar o governo por meio da
aprovação de emendas, como uma que
estabelecia iguais critérios também para
reajustes dos aposentados. Com a MP,
a Câmara retirou o projeto originário da
Casa de pauta.

Deputados reagem
O líder do PPS, deputado Rubens
Bueno, no entanto, reclamou da decisão do presidente Eduardo Cunha de retirar de pauta o projeto que cria uma política de atualização do salário mínimo
até 2019. Cunha decidiu retirar a proposta depois que o governo anunciou uma
medida provisória sobre o tema. O PL
retirado já teve o texto-base aprovado,
mas falta a análise de destaques polêmicos, como o que estende o reajuste a
aposentados.
O líder do Solidariedade, deputado
Arthur Oliveira Maia (BA), disse que “a
presidente está tentando substituir o papel do parlamento”. Já o líder do DEM, deputado Mendonça Filho (PE), disse que o
governo quis evitar uma derrota. “Trata-se de uma tática do governo de passar
por cima do Congresso porque sentiu
cheiro de derrota na questão dos aposentados”, afirmou Mendonça.

Ação rápida
Enojado com a nova rasteira política do Governo aplicada no Congresso
Nacional, o presidente da Cobap, Warley Martins, já está articulando seus deputados de confiança para emplacarem
emendas favoráveis aos aposentados
nesta Medida Provisória, garantindo o
mesmo reajuste aos trabalhadores e inativos do INSS.

Salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 3.118,62, diz Dieese
Constituição define que o salário mínimo deve cobrir as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família

O

valor do salário mínimo brasileiro, fixado em R$ 788 desde janeiro deste ano, deveria ser multiplicado por quatro. Só assim seria cumprido o que determina a Constituição de nosso país.
De acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o valor do “salário mínimo necessário” deveria ser de R$
3.118,62 desde janeiro.
Recentemente, o governo Dilma Rousseff (PT) fez alarde nas redes sociais
anunciando que o poder de compra do

atual salário mínimo (R$ 788) é o maior
desde agosto de 1965. Difícil é imaginar
como fizeram para chegar a esta conclusão, ainda mais com a alta da inflação,
com preços de alimentos, combustível e
energia elétrica disparando.

Salário necessário
Durante os meses do ano, o Dieese
calcula o chamado “salário mínimo necessário”, levando em conta os gastos
de uma família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene,
transporte, lazer e previdência.
A metodologia para fazer este cálculo leva em conta justamente o que está

na lei e não é cumprido pelos nossos
governantes. A Constituição Federal de
1988, no capítulo dos Direitos Sociais,
define que o salário mínimo deve cobrir
as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família.
Ao mesmo tempo em que oferecem
à população um salário mínimo que contraria a Constituição, os nossos governantes se agraciam com quantias bem
mais robustas. Confira só:
Deputados, senadores e ministros do
STF: R$ 33,7 mil
Presidente da República, vice, ministros de Estado e o procurador-geral: R$
30,9 mil.
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Impactos sociais das MPS 664 e 665

D

ia 24 de março, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara realizou a audiência pública, presidida pelo
Deputado Lincoln Portela, acerca dos
impactos sociais referentes à edição de
Medidas Provisórias. A MP 664/2014
aborda mudanças nas regras de pensão e auxílio doença; a 665/2014 discorre sobre mudanças nas regras do seguro-desemprego, abono e período de defeso do pescador.
Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL), disse
que a instituição sugeriu a audiência pública a fim de fazer um encaminhamento político sobre as MPS 664 e 665. Schmitt certificou que “o mais importante é
que a gente possa fazer essa discussão
dentro dessa Casa Legislativa do que fazer essa discussão no Judiciário, na medida em que o Legislativo é exatamente pra isso: que sejam feitas todas as discussões e que saia o extrato da vontade
da própria sociedade”.
Antônio Augusto de Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), explicou que a
atual conjuntura econômica e política do
Brasil forçou o governo a baixar medidas que resultariam no arrecadamento
de aproximadamente R$ 18 bilhões, parte deles convertida para o superávit primário, utilizado para o pagamento de juros da dívida pública.
Zilmara Alencar, advogada especialista em Direito do Trabalho e assessora jurídica da CNPL, alegou que a apresentação de MPs agrava a situação trabalhista e econômica no país, atacando os efeitos e não as causas das fraudes e rombos previdenciários. Declarou
que “não há a possibilidade de remendar algo que já nasceu inconstitucional e
que, de forma alguma, trouxe benefícios
à sociedade”. Afirmou que as MPs, junto
a outras ações adotadas, como a regulamentação da terceirização, trazem malefícios sociais e dão a certeza da necessidade de seus afastamentos, nos aspectos previdenciário, trabalhista e jurídico.
Sugeriu, além de regulamentação de dispositivos constitucionais, a redução do
período de um ano para que os trabalhadores tenham assistência sindical coletiva, de acordo com o Artigo 477 da CLT,
para que eles sejam protegidos diante da

dispensa imotivada. Também reforçou a
necessidade do reajuste fiscal não recair
apenas sobre os trabalhadores, mas sobre aqueles que causam o desajuste das
contas financeiras do país e o ônus para
os trabalhadores, como dito durante as
falas de outros expositores.
Noêmia Aparecida Porto, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), afirmou que
as MPs 664 e 665 “representam o atingimento grave de direitos sociais e se amputa, na verdade, tanto os trabalhadores
privados quanto públicos com ônus sociais a pretexto de uma correção emergencial dos rumos econômicos”. Defendeu que, para corrigirem-se os danos
causados em razão de fraudes e rombos previdenciários – argumento utilizado para fundamentar as MPs –, deveriam
ser revistos os mecanismos de fiscalização previdenciária e trabalhadores e empregadores afastados da vida laboral
precisariam ser considerados pelas analises de providências das medidas provisórias em questão. A entidade posiciona-se contra a precarização do ambiente de trabalho; nesse sentido, qualquer
forma de terceirização e outros aspectos
embarcados pelas MPs 664 e 665 intensificariam esse aspecto.
Lilian Marques, assessora técnica do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), acredita que este é o pior momento
para a reformulação do seguro-desemprego, devido à perspectiva desfavorável para a economia brasileira. A previsão é que 2,3 milhões de trabalhadores
deixariam de acessar o seguro-desemprego pela nova regra. Entretanto, com a
expectativa de aumento do nível de desemprego, mais pessoas recorreriam ao
benefício, o que anularia parte do impacto fiscal previsto. Apontou que um dos
principais problemas em relação ao uso
do seguro-desemprego é a grande rotatividade no mercado de trabalho, impulsionada, por exemplo, pela terceirização
dos serviços. Para combater esse aspecto, as Centrais Sindicais propuseram medidas de controle à rotatividade, como a
taxação de empresas e a estipulação de
limites ao uso do contrato de experiência. Os dados do Dieese apontam que
as MPs terão impacto muito grande também sobre o abono salarial, benefício

que consiste em um pagamento anual
de um salário mínimo para trabalhadores de baixa renda; estima-se que 10 milhões de trabalhadores serão afetados
com a ampliação de prazo de vinculação
(de 30 dias para seis meses ininterruptos) e a redução do valor recebido através do pagamento proporcional aos meses trabalhados.
Repetidas vezes foi citada a inconstitucionalidade das Medidas Provisórias,
enfatizando o retrocesso social por elas
representado, principio implícito normativo não apenas em precedentes em decisões judiciais brasileiras, mas também
na doutrina internacional, limitando o poder de reforma constitucional e os poderes constituídos.
Foi acordo entre todos os especialistas que compuseram a mesa de que as
MPs impactam pelos seus resultados e
pelo retrocesso social que representam.
Fonte: CNTC (em 27/mar/2015)
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A depressão e os músculos

Dr. Drauzio Varella

Q

ue a prática de exercícios está associada à sensação de bem-estar, todos reconhecem. Nem por isso, nós nos
sentimos motivados a incorporá-los à
vida cotidiana, prática que exige esforço
e disciplina.

Estresse e depressão
Depois de caminhar, correr, nadar ou
pedalar, entramos num estado de paz
e tranquilidade mental, quase inacessível nos dias sedentários. Com os músculos exaustos, ficamos mais relaxados,
otimistas e autoconfiantes.
Embora essas sensações sejam conhecidas por qualquer pessoa que se
disponha a caminhar alguns quilômetros, o mecanismo pelo qual a atividade
física exerce influência sobre o cérebro, a

ponto de alterar o humor e o estado de
espírito, é mal conhecido.

promovem estresse celular e interferem
com o comportamento.

Um estudo recente publicado na revista Cell, por L. Agudelo e colaboradores do Instituto Karolinska, sugere que
um metabólito do aminoácido triptofano
(essencial para a produção de vitamina
B3) esteja envolvido nesse mecanismo.
Esse metabólito é a quinurenina.

Quando o estresse é acompanhado
por exercícios físicos, as sucessivas contrações da musculatura promovem uma
cascata de reações bioquímicas que levam ao aumento da produção de determinadas enzimas (KATs), que se encarregam de transformar quinurenina em ácido quinurênico.

A quinurenina e seus metabólitos
(compostos resultantes de sua decomposição) participam de funções biológicas essenciais à sobrevivência, como a
dilatação dos vasos sanguíneos durante
os processos inflamatórios e a organização da resposta imunológica.
Sabemos, há algum tempo, que o aumento da produção de quinurenina pode
precipitar sintomas depressivos. Seus
metabólitos estão associados a deficiências cognitivas, encefalopatias, esclerose múltipla, aos tiques, ao metabolismo das gorduras, à demência pelo HIV e
outros distúrbios psiquiátricos.
O cortisol e outros hormônios liberados durante o estresse e certos mediadores, que participam dos processos inflamatórios, ativam enzimas responsáveis pela síntese de quinurenina, aumentando sua produção, seus níveis na corrente sanguínea e a presença no cérebro.
Ao entrar no cérebro, a quinurenina é convertida em metabólitos que

Ao contrário do composto que lhe
deu origem, o ácido quinurênico é incapaz de penetrar a barreira que separa o
sangue periférico do líquor, o líquido que
banha o sistema nervoso central. Dessa
forma, o cérebro fica menos exposto aos
efeitos depressivos da quinurenina, portanto mais resistente ao estresse.
Por essas razões, a atividade física
deve ser incorporada às estratégias de
prevenção e tratamento dos distúrbios
relacionados com o estresse, como é o
caso das depressões.
O conhecimento desses mecanismos abre a possibilidade de desenvolver drogas que interfiram com os mediadores produzidos durante as contrações musculares, capazes de reduzir a
quantidade de quinurenina na circulação
sanguínea.
Colher os benefícios da atividade física tomando comprimidos, sem sair da
poltrona, é o sonho de todo sedentário.

15 Dicas para evitar a proliferação do mosquito da Dengue
Noticiada todos os dias na mídia, a
Dengue cada vez mais está aterrorizando
o povo brasileiro, como já se não bastasse
ter que desviar de bala perdida, cada vez
mais atemorizando os brasileiros.
Damos, abaixo, uma indicação de
como se prevenir desse mal que está
assolando o País.
1. Evitar água parada.
2. Sempre que possível, esvaziar e
escovar as paredes internas de recipientes que acumulam água.
3. Manter totalmente fechadas cisternas, caixas d’água e reservatórios provisórios tais como tambores e
barris.

4. Furar pneus e guardá-los em locais protegidos das chuvas.
5. Guardar latas e garrafas emborcadas para não reter água.
6. Limpar, periodicamente, calhas de
telhados, marquises e rebaixos de banheiros e cozinhas, não permitindo o
acúmulo de água.
7. Jogar quinzenalmente desinfetante nos ralos externos das edificações e
nos internos pouco utilizados.
8. Drenar terrenos onde ocorra formação de poças.
9. Não acumular latas, pneus e
garrafas.

10. Encher com areia ou pó de pedra poços desativados ou depressões
de terreno.
11. Manter fossas sépticas em perfeito estado de conservação e funcionamento.
12. Colocar peixes barrigudinhos em
charcos, lagoa ou água que não possa
ser drenada.
13. Não despejar lixo em valas, valetas, margens de córregos e riachos,
mantendo-os desobstruídos.
14. Manter permanentemente secos,
subsolos e garagens.
15. Não cultivar plantas aquáticas.
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Workshops Nuclave
Programação de Workshops, com prof. Kairalla - maio e junho de 2015.
Vagas limitadas. Local: Nuclave – Rua Santo
Amaro, 255 – Centro – SP.
No Nuclave, os participantes avaliaram nossos eventos como 96% ótimo e deram 100%
excelente ao educador.
1 - Expressão Verbal e Técnicas de
Apresentação
Dias 26, 27 e 28 de maio - das 18h40 às 22h
(10 horas-aula).
Resultados esperados: Estimular o desenvolvimento do comportamento assertivo na
vida pessoal e profissional. Aprimorar apresentações, argumentações e o poder de persuadir. Aplicar as técnicas para aumentar
sua capacidade de expor ideias, conquistar
e envolver participantes de forma motivada.
Transforme-se em um comunicador completo aplicando imediatamente os conhecimentos adquiridos.
Público alvo: Empresários, diretores, gerentes, supervisores, lideres de equipes e profissionais e pessoas interessadas em melhorar
seus resultados.
Conteúdo programático:
* O autoconhecimento e a construção da
autoestima;
* Regras importantes para aumentar o seu
carisma;
* A comunicação verbal e a correta utilização
da fala e da voz, através da entonação;
* A comunicação não verbal: expressões e
gestos que valorizam a mensagem;
* Técnicas para preparar uma apresentação
de sucesso:
* Formas de estruturar a fala através de um
processo lógico e prático;
* Como utilizar recursos para tornar sua apresentação consistente e dinâmica;
* Como estruturar a apresentação para “vender” ideias através de benefícios;
* Principais conceitos e os sistemas representacionais nas apresentações;
* Como falar de improviso e como conquistar
e captar a atenção do seu publico;
* Como se tornar um orador bem-sucedido
através dos efeitos da convicção;

Resultados Esperados: Fornecer aos participantes uma visão diferenciada de atendimento e relacionamento com o cliente e
sua influência na competitividade das organizações. Desenvolver técnicas de vendas e
atendimento presencial e telefônico. Apresentar aos treinandos estilos comportamentais de nossos clientes e através de técnicas e de dinâmicas vivenciais. Aprender a ter
uma comunicação assertiva e eficaz ao lidar
com cada estilo, dinamizando e melhorando
seus resultados. Aplicar imediatamente os
conhecimentos adquiridos.
Público alvo: Coordenadores, supervisores,
lideres de equipes e profissionais de vendas e atendimento interessados em melhorar seus resultados.
Conteúdo programático:
* Atender, entender e criar oportunidades de
negócios;
* Desenvolver as principais características de
um profissional de Atendimento e Vendas;
* Comportamentos e emoções ao telefone
que impactam na comunicação;
* Análise comportamental dos clientes. Necessidades, desejos e interesses;
* O processo de Atendimento e Vendas no
Telemarketing Receptivo e Ativo;
* Como criar diferencial competitivo no atendimento presencial e telefônico.
3 - Liderança - Desenvolvimento de Habilidades e Competências.
Dias (serão reprogramadas novas turmas) das 18h40 às 22h (10 horas-aula).
Resultados Esperados: Aplicar imediatamente os conhecimentos adquiridos. Por
meio da liderança situacional adequar os estilos necessários para atingir as metas propostas de forma apropriada. Administrar
conflitos com maturidade e promover o espírito do trabalho em equipe. Fornecimento de
feedback eficaz, transferência de poder com
autoridade e responsabilidade. Administrar o
tempo de forma objetiva e produtiva definindo prioridades e obtendo o comprometimento do time para atingir as metas propostas.
Público alvo: Empresários, diretores, gerentes, supervisores, lideres de equipes e profissionais e pessoas interessadas em melhorar
seus resultados na gestão de pessoas.

* Dinâmicas de apresentação, com simulação em vários temas.

Conteúdo programático:

2 - Atendimento e Relacionamento com o
Cliente – Vendas Presenciais e Telemarketing

* Desenvolver a Percepção e Administrar
Conflitos;

Dias 9,10 e 11 de junho - das 18h40 às 22h (10
horas-aula).

* O que as Empresas esperam de um Líder
Treinador “Coach”;

* A Comunicação Assertiva para o Líder;

* O que os Liderados esperam do Líder;
* Como obter a Colaboração Espontânea do
Liderado;
* Como obter o máximo da Equipe com a Interação das Necessidades;
* Planejamento e administração do tempo;
* O Processo e os Estilos de Liderança;
* Diferenças entre o Chefe e o Líder;
* A Liderança Situacional e suas Variáveis;
* A Administração por Resultados;
* Relacionamento com os Subordinados e a
Motivação;
* A Importância do Reconhecimento e do
“Feedback”.
Prof. José A. Kairalla Caraccio é Consultor e Educador, com atuação nas áreas de
Gestão Empresarial, Comercial e Treinamento. Desde 1996 vem prestando Consultoria a
Empresas de diversos portes e origens - São
mais de 440 Projetos realizados de Consultoria e Treinamento - Cerca de 30.500 profissionais participantes de seus Treinamentos,
Workshops e Convenções, focados em Vendas, Negociação, Liderança e na Excelência
ao Atendimento a Clientes.
Treinamentos “In Company” em empresas de destaque como Natura, Nestlé, Concessionárias Fiat, Volkswagen, Sony, Fisk,
Petrobras, Softway, ThyssenKrupp, Pisos
Eliane, Distribuidora Schincariol, Icomon,
Nossa Caixa/BB, Yamaha, Editora Positivo,
Mr. Kitsch, Itapemirim, Laboratórios Aché.
Palestrante na Câmara Municipal de Paulínia, Fundação Vanzolini, Prefeitura de Vila
Velha (ES), Unicamp/Núcleo Softex, Universidade Anhembi Morumbi (turma de pós-graduação), Uninove e Universidade Federal de Santa Catarina/Geness.
INVESTIMENTO
Não Associados do Sindicato dos Vendedores: R$ 251,00 (por curso).
Associados (extensivo aos novos): 2 x R$
113,00 (10% de desc.) ou R$ 213,00 à vista (15%
de desc.), por curso.
Convênio com estacionamento (desc. 30%).
Pagamento através de depósito 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 e conheça outros conteúdos, artigos
e informações sobre programas de consultoria e workshops.
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PORTUGUÊS

Escrever bem não é luxo
Milton Claro
Um texto corretamente escrito transmite com mais exatidão aquilo que você
quer dizer. Evita mal-entendidos, evita
perda de tempo e, muitas vezes, evita sérios prejuízos. Cuide bem do que escreve
1 - Risco de vida ou risco de morte?
Conclua você mesmo. Risco significa
uma possibilidade de ameaça. Assim, dizemos “ele corre o risco de ficar resfriado”. Você não diria que ele corre o risco
de ficar curado, não é? Semelhantemente, risco de morte é estar sujeito a uma
situação de morte. Não tem sentido dizer que alguém está sujeito a uma situação de vida. A mesma coisa com risco de roubo, risco de insucesso, risco de
acidente.
Isto posto, assim tão simples, é o que
sempre justificou a expressão risco de
morte, mas nas últimas décadas começou-se a ver risco de vida empregado no
sentido de uma ameaça à vida.
O fato é que a língua é uma entidade muito democrática. Com a popularização do uso de risco de vida, a expressão ganha status de dicionarizada, e é citada pelo próprio Houaiss.
2 - Bravo!
Num concerto, ouvi outro dia alguém
na plateia gritar “Brava!” enquanto todos aplaudíamos com entusiasmo a performance da soprano.
Naturalmente, se no lugar da soprano
fosse um barítono, o mesmo cavalheiro

teria gritado “Bravo!”. Brava para mulher,
bravo para homem, não é?
Não é, não. O “Brava!” que ele usou
não é um adjetivo (e aí variaria, bravo ou
brava) – é uma interjeição de grande admiração pelo desempenho, e interjeição não varia. Portanto, “bravo!, querida
Pianista”.
3 - Eles perderam tudo, mas não desanimaram. Correram atrás do prejuízo
e, em dois anos se recompuseram.
Correram atrás do prejuízo?! Podemos correr atrás da vitória, do lucro, porque correr atrás significa procurar com
empenho alguma coisa. Mas não imagino alguém que se empenhe em ter
prejuízo.

seja, aqui, não é o verbo ser, seja é uma
conjunção, e conjunção, como a interjeição que vimos acima, também não varia.
5 - Faça com que recebam antes que
viajem, antes que façam a viagem para
a Itália.
Notou o viajem e o viagem? Bem,
esta é fácil, mesmo. Viajem é tempo do
verbo viajar, e viagem é substantivo. Mas
vi muito substantivo viagem escrito com
jota... Por certo foram apenas descuidos...
No próximo número tem mais.
Milton Claro é publicitário, escritor e
criador do site www.santamissa.com.br.
Email: milton.claro@kreanto.com.br

O que dizer, então? Mude a frase.
Transmita a ideia com outro fraseado.
Por exemplo, Eles se empenharam em
reverter o prejuízo. Mas, não se preocupe. Essa é uma expressão idiomática
que vai ganhando legitimidade com sua
popularização.
Em linguagem informal, use sem
medo correr atrás do prejuízo. Evite fazê-lo, no entanto, ao redigir textos mais
formais, mais cuidados.
4 - Recebemos ao todo cinco dúzias
de pedras de quartzo rosa, ou sejam
sessenta símbolos de muito amor.
A frase bonita contém um erro bastante comum. E o fato de o erro ser comum não lhe dá autoridade para ser usado. Ou seja não varia nunca, porque o

A Formação da Língua Portuguesa no Brasil

A

língua é um organismo vivo que se
modifica ao longo do tempo. Palavras novas surgem para expressar conceitos igualmente novos; outras deixam
de ser utilizadas, sendo substituídas.
Na época das grandes navegações,
Portugal conquistou inúmeras colônias e
o idioma português foi influenciado pelas línguas faladas nesses lugares, incorporando termos diferentes como “jangada”, de origem malaia, e “chá”, de origem chinesa. O período renascentista

também provocou uma série de modificações na língua, que recebeu termos
eruditos, especialmente aqueles relacionados à arte.
Os colonizadores portugueses, principalmente os padres jesuítas, difundiram o idioma no Brasil. No entanto, diversas palavras indígenas foram incorporadas ao português e, posteriormente, expressões utilizadas pelos escravos
africanos e imigrantes também foram

adotadas. Assim, o idioma português
foi se juntando à família linguística tupi-guarani, em especial o Tupinambá, um
dos dialetos Tupi. Os índios, subjugados
ou aculturados, ensinaram o dialeto aos
europeus que, mais tarde, passaram a se
comunicar nessa “língua geral”, o Tupinambá. Em 1694, a língua geral reinava
na então colônia portuguesa, com características de língua literária, pois os missionários traduziam peças sacras, orações e hinos, na catequese.
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Poeira 2008 - Uma história curiosa

O

lga Martins é uma jovem portuguesa tradicionalmente cosmopolita, de
uma família portuguesa que viveu quatro
gerações em Angola. Após cursos básicos normais na juventude, passou a estudar química na universidade até quando
resolveu interromper o curso para se dedicar ao estudo da enologia assunto pelo
qual se interessou após estudar alguns
dias com uma amiga que cursava a matéria mesmo diante do fato de nunca ter ligação com coisas do campo e sempre viver no conforto da cidade longe de terra,
pó, insetos e apegada aos carinhos dos
pais. O conselho materno tentou dissuadi-la da empreitada usando os argumentos possíveis como principalmente o fato
de pertencerem a uma família que nunca
tivera vínculos com a atividade como as
tradicionais de Portugal vivendo no mundo do vinho e passando a atividade de
pais para filhos. Nada obstante, seguiu
em frente conseguindo importante estágio na famosa Quinta do Noval no Douro. Despojada dos tradicionais trajes citadinos, foi para o campo e obteve a primeira vitória na carreira fazendo uma primeira vindima em 1998. Daí para frente acrescentou conhecimento na França voltando
com valioso cabedal sobre a cultura da vinha e produção de vinho. Conheceu então o marido Jorge Moreira que era enólogo da Real Companhia Velha, decidindo ambos seguir em frente absorvidos
agora pela ideia de produzirem algo da
própria lavra no Douro com características próprias diferente do vinho tinto daí
que era um produto recente muito intenso, muito encorpado e com muita estrutura, ou seja, uma versão de vinho seco do
Vinho do Porto. Queriam um vinho fresco, elegante de boa acidez, enfim um estilo que refletisse um estilo pessoal do casal. O próximo passo foi a busca do cenário para realização daquele sonho.
A maioria das vinícolas do Douro estão voltadas geograficamente para exposição sul onde a eficiência da irradiação
solar é mais intensa. No caso eles buscavam uma área com exposição norte, com
bom terroir e calor sem exposição solar o
dia inteiro, somente o suficiente para permitir um amadurecimento longo e equilibrado da uva. Em 2001 encontraram uma
quinta algo abandonada, com construção bem precária de manutenção com 10
hectares sendo 3 de vinhas bem velhas,

mas realmente boas. As condições do local eram tão precárias que suscitou um
comentário jocoso de um parente dizendo tratar-se de um lugar que “é só poeira por todo lado”. Estava batizada a nova
propriedade: “Quinta da Poeira” que requereu uma vertical reforma da construção que “caia aos pedaços” e embelezamento do entorno. Como as vinhas velhas fossem de primeira, o trabalho com
o vinho começou imediatamente e logo
foi lançado o primeiro vinho com o nome
de Poeira e, diferentemente das vinícolas que iniciam no ramo, era já um vinho
de alta gama tendo sido, no ano seguinte, considerado como uma das 10 melhores novidades na Vinexpo de Bordeaux,
estando atualmente entre os melhores
de Portugal, fruto da face norte do Douro responsável por toda elegância e frescor concedida ao vinho traduzindo notável equilíbrio desde o nascimento.
Segundo o conceito aceito por ambos que não desejavam vender madeira, usam esse recurso com bastante parcimônia além de interferirem o menos
possível nas diferenças de condições de
ano para ano sem tentar lutar com os caprichos da natureza. Assim, se o ano é
mais quente o vinho vai mostrar fazendo nascer um produto diferente daquele que nascer em ano mais frio. Como já
dito, a família usava muito o argumento
de que eles não eram fruto de tradição
na produção de vinhos, mas agora eles
consideram que talvez seja o início de
uma nova tradição já que Olga tem uma
filha de seis anos com Jorge, e ele tem
um filho de treze anos do primeiro casamento que apesar de crianças já mostram interesse pelo assunto.
As uvas utilizadas para produção do
vinho Poeira são as tradicionais do Douro trabalhadas em “blend”, mas a vinícola
produz um segundo vinho chamado Pó
de Poeira com a casta Souzão, sabidamente rica de acidez.

Poeira 2008
O vinho é produzido a partir de um vinhedo de castas misturadas como era
comum antigamente. São destaques as
cepas Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga
Nacional, Tinta Barroca e Souzão. O teor
alcoólico atinge a graduação de 14%. Observa um estágio de 16 meses em barricas de carvalho francês.
Análise visual – Vermelho rubi denso muito escuro fazendo antever grande
complexidade.
Análise olfativa – Irradia frutado copioso adornado por boa carga de especiarias. Mostra a presença da madeira, mas de forma bem comportada sem
exagero além de cativantes notas defumadas, tostadas e tabaco.
Análise gustativa – Austeridade é a
palavra própria para o comportamento
gustativo intenso e provocante. Na concentração de sabor destaca-se vibrante acidez refrescante e taninos de ótima
textura não agressivos. O final é denso
e muscular deixando uma saudosa presença de alcaçuz.
Avaliação: 93/100
Preço: US$ 129,00
Mistral: 3372-3400
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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Vendedor externo – profissão que alavanca o desenvolvimento do País
O vendedor externo (categoria profissional de vendedores pracistas ou viajantes, ou ainda de funções assemelhadas)
objetiva uma finalização: vender – e bem
– seus produtos fora da loja.

E

stá sob sua responsabilidade demonstrar o que tem a ser vendido,
avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas, orientar, informar e visitar clientes na pós-venda até completar
o ciclo de sua atividade.
A profissão de vendedor é uma das
mais antigas da história, pois, desde o
período em que não existia sistema monetário, as trocas materiais já eram realizadas entre os produtos. A profissão
surgiu, primeiro, com os almocreves e
depois com os caixeiros-viajantes, que
eram os profissionais que viajavam pelo

Alalaô, ô, ô, ô, ô, ô, ô...

C

om ou sem calor, o pessoal caiu na
farra. Homens, mulheres e crianças
aproveitaram o feriadão para se distrair e
esquecer aquilo que os aborrece.
Dê uma olhada e diga se é ou não
uma festa popular e gostosa quando todos se juntam.

País vendendo e trocando produtos que,
nos primórdios, eram carregados por
éguas ou burros. Nessa época, a profissão não era muito bem vista, e os caixeiros-viajantes eram, geralmente, pessoas que não tinham muitas opções de trabalho e acabavam vendendo e trocando
produtos para “levar a vida”.

Status ganho
Com o passar do tempo e com a industrialização e consequente urbanização, a profissão foi ganhando mais status, e a diversidade de produtos oferecidos também colaborou para que o vendedor fosse mais bem-visto na sociedade, fato que ocorre até agora. O verdadeiro vendedor tem capacidade investigativa, uma boa argumentação,

credibilidade, rapidez no atendimento,
um serviço ou produto de qualidade que
atenda às necessidades dos clientes.

O descanso merecido

Hoje, depois de tanto trabalho e muitas visitas, o vendedor merece e quer
descanso, ainda que apenas no fim de
semana ou em feriado prolongado. Pensando nesse profissional é que o Sindicato dos Empregados Vendedores e
Viajantes do Comércio no Estado de São
Paulo construiu para toda a classe a Colônia de Férias, em Praia Grande.
A Colônia foi planejada em todos os
pormenores, é grande e dispõe de vários
setores tanto de lazer, quanto de descanso. Se você é vendedor e quer conhecer nossa “praia”, telefone para (11)
3116-03750 e fale com nossa Secretaria.
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Tudo é alegria e festa
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E o coelhinho passou na praia...

C

omo ocorre todos os anos, nosso
Departamento Social organizou a

festa cristã, comemorada quase que no
mundo todo.
A maior celebração cristã (junto com
o Natal) tem sua origem na festa judaica

do Pessach - que significa “passagem”
em hebraico, uma referência à saída dos
judeus do Egito e sua libertação da escravidão, com a chegada à terra prometida sob a liderança de Moisés. Durante a festa judaica, o ovo - um dos únicos
alimentos que não perde a forma depois

de cozido - é utilizado como símbolo do
povo de Israel.
E o coelho foi introduzido para popularizar a festa.
Tudo isso foi passando de geração
em geração, até hoje.
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Tudo isto é seu, Vendedor

N

ão temos poupado esforços para
sempre melhorar e ampliar nossos
serviços na Colônia de Férias.
Nosso pessoal está sempre atento
ao que ocorre. Nada escapa, como podem ver pelas fotos – da manutenção à
parte física do prédio.

Ginásio
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Novas etapas
Nosso cuidado vai além disso, pois
estamos realizando mais e mais mudanças. Acompanhe:
1 – Cardápio – Estamos reformulando para oferecer a melhor refeição a todos: homens, mulheres, crianças e vovós e vovôs;
2 – Já temos cadeiras ortopédicas
especiais para associado e/ou visitante que não podem deambular. Há, ainda,
cadeiras especiais para banho;
3 – Reformamos e melhoramos os dormitórios, que agora oferecem mais conforto. Há unidades menores e outras maiores;
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4 – Reformulamos nossas roupas de
cama e de banho;
5 – Colocamos nova iluminação no
solarium;
6 – Para cooperar com a economia de água, adotamos novas medidas
inovadoras;
7 – Nosso Departamento Social está
desenvolvendo projetos que colocaremos em vigor em cada comemoração
de datas;
8 – Adquirimos camisas para a prática de esportes, que estão à disposição
dos visitantes e famílias;

Está cansado(a), com sono
ou quer brincar um pouco no
salão de festas e “pegar uma
corzinha” na piscina? Escolha

9 – Para as comemorações ficarem
mais alegres e festivas, adquirimos alguns instrumentos musicais;
10 – Para aqueles que gostam de leitura, estamos reformando uma sala para
abrigar os livros, revistas e coleções;
11 – Nos corredores internos (blocos C
e D), substituímos as antigas janelas por
outras novas, que têm melhor desempenho e são mais eficientes;
12 – Para as mamães que têm filhos pequenos, ou que esperam por algum, está
em fase de construção nosso Fraldário.
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Sempre alerta!

N

ão somos escoteiros, mas sempre
estamos espertos e de olho naquilo
que tem de ser feito para que nossa Colônia de Férias receba a todos com segurança e prazer. Nossos “heróis” lutam
para nos oferecer sempre o melhor.

Permanentemente
há funcionários
que vistoriam,
consertam e
trocam aquilo que
merece ser feito

20
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