Editorial
Enchente tem solução
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Congresso internacional reúne
propagandistas sul-americanos

Os fenômenos meteorológicos, as catástrofes, os maremotos, os terremotos, podem
ser previstos com certa antecedência, através dos avanços
da ciência e da tecnologia, colocados à disposição das autoridades governamentais, quer
no âmbito municipal quanto
no estadual e federal. Tudo isso
depende da combinação de
dois atores importantes e parti
pris: o povo e o governo.
Editorial, página 2.

Tecnologia

Você faz parte de alguma rede social? Você já reparou como hoje em dia fazemos
nossas compras em supermercados, mais rapidamente? Leia
sobre esses assuntos na página 3.

“Quando a última árvore cair, derrubada;
quando o último rio for envenenado;
quando o último peixe for pescado,
só então daremos conta
de que dinheiro é coisa que não se come.”
(Frase de um índio da Amazônia)
Muito se tem falado sobre Natureza, ecologia, meio ambiente. Sempre batemos na mesma tecla, mas poucos tomam conhecimento daquilo que fazem ou que deixam fazer. Se você contribuir, seremos uma nação com um povo mais humano e mais feliz.
Páginas 6 e 7.

Você faz parte de alguma rede social? Você já reparou como hoje em dia fazemos nossas compras em supermercados mais rapidamente?
Leia sobre esses assuntos na
página 3.

Previdência
Convocação do banco para
comprovação de vida; benefícios não sacados; comprovação de tempo de serviço mesmo sem carteira de trabalho;
aposentadoria em maio deste
ano; ações e Imposto de Renda, e nossos serviços de Previdência. Tudo isto está nas páginas 3 e 4.

Colônia de Férias
Carnaval e réveillon
Neste ano, as festas começaram em 31 de dezembro, com a expectativa da chegada de 2011. Em março, associados e familiares aproveitaram os dias de carnaval para
muita conversa, brincadeira, descanso e dança. Páginas 10 e 11.

Nossa Colônia
de Férias é tão
boa e faz tanto
sucesso que
um casal já se
instalou por lá.
Leia e veja na
última página.
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Editorial

Enchente. Tem Solução?

O

s fenômenos meteorológicos, as catástrofes, os
maremotos, os terremotos, podem ser previstos com certa antecedência, através dos
avanços da ciência e da tecnologia, colocados à disposição
das autoridades governamentais, quer no âmbito municipal
quanto no estadual e federal.
Tudo isso depende da combinação de dois atores importantes e parti pris: o povo e o governo. No tocante ao cidadão,
a sua participação tem início
no lar, no seio da família, na
formação e educação dos filhos. É preciso mostrar-lhes a
importância e o porquê de selecionarmos o lixo, separando
recicláveis de orgânicos, informando-lhes a razão pela qual
ele não deve ser atirado nas
ruas, nos rios, lagos e mares,
agredindo a natureza e poluin-

do o meio ambiente, porque
esse ato constitui, de forma
perigosíssima, matéria-prima
para entupimento de bueiros e
colabora, sobremaneira, para
a formação de alagamentos e
enchentes, que tem como consequência epidemias das mais
diversas naturezas.
As escolas, em continuidade e parceria com o trabalho educativo iniciado nos lares, principalmente aquelas de
ensino fundamental, podem e
devem incluir em seus currículos disciplinas específicas ao
tema, que visem a formação de
cidadãos conscientes, esclarecidos e responsáveis por seus
atos. Quem sabe, se esses cidadãos, um dia governantes,
serão mais comprometidos no
desempenho de suas funções
de homens públicos.

A sabedoria popular
é pródiga em seus ditos:
somente a morte
é inevitável
do de forma eficaz e inteligente, pois não nos falta engenharia capacitada para tal.
No referente à parte estrutural – calçamento de ruas,
avenidas, praças e demais logradouros, – a engenharia moderna coloca à disposição dos
administradores opção de materiais que permitem uma melhor permeabilidade das águas
das chuvas, fato que evita a
formação de verdadeiros canais que as conduzem para as
partes mais baixas da cidade.
O saudoso e emérito engenheiro, arquiteto e prefeito de
São Paulo (por duas vezes),
Prestes Maia, que na sua época
já enfrentava problemas motivados pelas enchentes, sentenciava que a solução definitiva para o caso seria a inversão de córregos e riachos, tais
como Ipiranga e Tamanduateí,
do Tietê para o mar. Tarefa ár-

Ao governo restaria a tarefa de administrar de forma inteligente as adversidades que a
natureza nos impõe, monitorando com antecedência os fenômenos meteorológicos com
base nos equipamentos que a
tecnologia do século XXI disponibiliza, consubstanciada através de experiências passadas.
As providências, obviamen
te, requerem grande investimento o qual deve ser planeja-

dua, mas definitiva e não impossível.
Verificando, ainda, que as
cidades crescem desordenadamente, temos consciência da
necessidade de um plano diretor eficiente para este crescimento, para que ofereça segurança às moradias, principalmente às comunidades carentes, cuja situação com acontecimentos trágicos temos constante e tristemente assistido.
O órgão das Nações Unidas que atua na prevenção de
desastres divulgou um comunicado no qual assegura que
mortes poderiam ter sido evitadas, caso as áreas de risco tivessem sido monitoradas e os
moradores alertados.

Efeito das águas
Mas reconheçamos que,
de uns anos para cá, a situação ficou muito pior. O volume de pessoas atingidas e a
gravidade do efeito das águas,
que requisitam espaço para
se espraiar, foram multiplicados quando mais e mais pessoas se aproximaram de suas
áreas de domínio.

Tudo na vida,
quando tratado com
responsabilidade e
vontade, tem jeito, sim

Com as águas que voltaram
ao nosso cotidiano e que deveriam ser prenúncio de vida, de
criação, de desenvolvimento e
alegria, chega a fria constata-

Foi quando, em 2007, e
para como que garantir o aumento real prometido se elaborou uma fórmula em que
ao índice inflacionário (INPC)
se acrescentaria a variação do
PIB nos dois exercícios anteriores.
Ora, o que estamos vendo,
a partir das declarações de Dilma é que se absolutizou o valor dessa forma, como que indiferentes ao fato de ela estar
ou não fazendo cumprir aque-

le acordo de aumento real para
o mínimo.
Enfim, limitar o debate aos
resultados da aplicação pétrea dessa fórmula é uma visível inversão de valores, já que
o acordo aqui referido - o de
2007 - definiu prioritariamente uma elevação real do mínimo e apenas subsidiariamente
a aplicação de uma ou de outra
fórmula.
Em outras palavras: a fórmula não garantindo o aumen-

ção de que nossa engenharia
urbana mais uma vez fracassou
na administração das coisas
públicas. Se temos uma engenharia tão eficiente, como explicar essa constatação? Como
ela não conseguiu evitar que
a população ocupasse as beiradas perigosas dos morros?
Como não conseguiu oferecer soluções para acomodar
no seio da terra a água caída
do céu?
Segundo o professor Arno
Blankensteyn, do Departamento de Ecologia e Zoologia do
Centro de Ciências Biológicas
da UFSC, “a sociedade precisa ver o cenário em dimensão
planetária e, principalmente, aceitar que todo equilíbrio
ecológico é fruto da evolução,
ou seja, de um processo com
muito mais de um bilhão de
anos. A água é a fonte da vida e
as florestas tropicais são grandes reservatórios de água. Devem ser feitas políticas de restauração de florestas da Amazônia, com replantio de mudas
e tudo com incentivos do governo.”
Com reflexão e ação concluímos que o problema tem
solução!
Edson Ribeiro Pinto
Presidente

O acordo real João Artur de Almeida Pinheiro

I

ntervindo nos debates em
torno da elevação do salário
mínimo, a presidente Dilma
defendeu os R$ 545, alegando
que o governo preferiu, com
isso, manter as condições de
acordo anteriormente firmado
com os representantes sindicais.
Poderíamos até aplaudir tal
posicionamento. Afinal, aos
trabalhadores interessa, sobretudo, que se levem adiante
as conquistas obtidas em sua
luta continuada por melhores
condições de trabalho e remuneração. E o aumento real do
salário mínimo é uma dessas
conquistas.
De fato, em 2007, as centrais sindicais obtiveram do
governo a garantia de que o salário mínimo teria, a cada ano,
um aumento real, o que, ali-

ás, já vinha sendo conseguido
pela quase totalidade das categorias profissionais, em acordos firmados com o patronato.
Essa, aliás, era prática usual, tanto que, durante o governo de Lula, o mínimo teve
aumento nominal de 155%,
de que, retirado o INPC de
65,93%, nos deixa um aumento real de 53,67%, dados que
nos são fornecidos pela Nota
Técnica 86, de janeiro deste
ano, do Dieese.

to real para o mínimo altere-se
a fórmula.
Somente assim se estaria
dando cumprimento ao acordo a que se referiu a presidente
Dilma. Porque somente assim
teríamos um acordo real.
João Artur de Almeida
Pinheiro é ex-presidente do Diap
(Matéria publicada
no jornal do Diap
de 21/mar/2011)
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Tecnologia

As redes sociais e você! Vilson Antonio Romero

V

ocê já ouviu falar de MSN,
Sonico, Facebook, Orkut,
MySpace, Via6, Hi5, Twitter,
Linkedin, Flickr e inúmeras
outras denominações do que
se convencionou chamar de
rede social?
Se não ouviu, nem tem um
perfil num destes sites de relacionamento interpessoal, empresarial, educacional, você
está ficando obsoleto, atrasado, desatualizado, off-line
(?!!).
Aliado à enxurrada de novidades na área da comunicação, com destaque especial
para os smartphones e tablets,
o Planeta Terra ficou cada vez
menor.
Não bastasse a instantaneidade da informação que cruza
continentes vertiginosamente,
permitindo sabermos e acom-

panharmos on-line, com qualidade digital de som e imagem,
acontecimentos do outro lado
do mundo, ou às vezes, fora
dele, como nas viagens dos
ônibus espaciais, ainda temos
uma efervescente ferramenta
tecnológica de mobilização de
massas.
A internet assumiu uma
importância e um poderio de
tal ordem que, como se viu, ultimamente, na Tunísia, no Egito, na Líbia e em outros países
do Oriente Médio e Ásia, movimenta populações inteiras
“antenadas”, no combate há
décadas de dominação teocrática, autocrática, ditatorial, o
que seja.
As ondas eletromagnéticas se materializam nas telas dos desktops, laptops, netbooks e diversas outras maqui-

ninhas maravilhosas de interação, fazendo hordas se moverem numa direção, em favor
ou contra algo ou alguém.
Há poucos dias, sobreviventes do terremoto que atingiu a cidade de Christchurch,
na Nova Zelândia, estavam
usando a web na procura de
pessoas desaparecidas e no auxílio aos desabrigados.
Noutra notícia, o portal
l3tool, uma rede social educacional, oferecia cursos gratuitos para download (sabe o que
é isto?). São exemplos de interação através de rede social.
Há milhares de outras em atividade, sempre on-line.
Na tragédia japonesa de
março, o Twitter está sendo
usado intensamente, atualizando o mundo sobre as dificuldades da população asso-

lada pelos tremores de terra,
tsunamis e ameaça nuclear.
É óbvio que, a despeito de
seu papel relevante na interação e integração de pessoas e
comunidades, as ferramentas
sociais também lançam uma
overdose de informação (???)
no ar.
Internet, e-mails, TV a cabo
24 horas, telefones celulares,
blogs, fotoblogs, tudo contribui para a avalanche instantânea de dados, imagens, palavras, notícias... Os filtros pessoais são necessários e indispensáveis para separar o joio
do trigo.
Olvidamos inclusive que há
pouco mais de duas décadas
somente ou quase somente nos
comunicávamos por correio,
telefone, telex e fax.

Mas, mesmo assim, com a
vertigem dos avanços, acho
que devemos seguir na trilha
da liberdade de comunicação
com todas as ferramentas e redes que a tecnologia de informação permita. As redes sociais estão revolucionando
o Planeta. Não podemos nos
alienar no processo de inclusão digital.
Fiquemos on-line!
Vilson Antonio Romero é jornalista, auditor fiscal da RFB, diretor de Direitos Sociais e Imprensa Livre da Associação Riograndense de Imprensa,
da Fundação Anfip de Estudos da Seguridade Social e presidente do Sindifisco Nacional em Porto Alegre. E-mail: vilsonromero@yahoo.com.br
(Transcrito do jornal do
Diap de 21/mar/2011)

Esses supermercados maravilhosos

T

alvez você não se dê conta
disto, mas as suas compras
diárias “para a casa” (alimentos, produtos de limpeza etc.)
estão custando relativamente
muito menos do que lhe custavam algum tempo atrás. Não
nos referimos ao tempo das
vendinhas e das cadernetas
dos nossos avós. Isso acontece
nos dias de hoje, e dois fatos
são diretamente responsáveis
por isso.
O primeiro, são os supermercados, criados nos Estados Unidos na década de 30 e
introduzidos no Brasil 20 anos
depois. Aplicando novos conceitos empresariais, os supermercados selecionaram fornecedores e negociaram grandes
volumes de compras, resultando em preços mais baixos para
os consumidores.
Esse conceito de supermercado, hoje tão natural para

nós, só vingou após uma quebra importante de paradigma:
foi quando um dono de mercado tradicional nos Estados
Unidos resolveu deixar o cliente entrar sozinho no seu estoque e se servir, abandonando
o conceito de venda individual onde o consumidor é atendido por um funcionário que fica
atrás do balcão e lhe traz os
produtos solicitados. Na ocasião, essa mudança foi taxada
como loucura: os clientes desarrumariam e vandalizariam
todo o estoque desprotegido
mas não foi o que aconteceu.
Os clientes gostaram de poder escolher os produtos e passaram a comprar mais em contato com o estoque todo. Essa
quebra de paradigma resultou
numa grande redução de custos e em importante ganho em
termos de satisfação do cliente.
Logo, com a multiplicação

das redes, os supermercados
entraram numa feroz competição entre si. Consequência:
preços ainda mais baixos, mais
vantagens para o consumidor.
Mas, o grande diferencial
foi a aplicação da informática nos processos comerciais. A
informática possibilitou uma
nova redução nos custos da
operação dos supermercados,
e com isso os consumidores
voltaram a ganhar. As cadeias
de supermercados não hesitam em passar para o consumidor cada centavo economizado, na permanente luta pela
preferência do público.
Quer ver como funciona
tudo isso? A grande mágica
está no código de barras. Aquela série de barrinhas verticais
que você vê na etiqueta é uma
verdadeira carteira de identidade do produto. Pode-se pensar que todas as informações
estão ali, mas não estão, não.
O código de barras é apenas
uma chave. Quando o produto
chega ao caixa (no check-out),
a operadora passa a etiqueta
diante de um equipamento leitor, que lê essa chave, vai até o
computador central onde todas
as informações são armazenadas – e traz de volta o nome do
produto e o preço.
Lembra-se do triste período da inflação alta? Os supermercados tinham funcionários

que passavam o dia todo com
aquela maquineta colando o
novo preço em cada latinha,
em cada pacote, em cada caixa.
Hoje, basta alterar o valor do produto uma vez nesse
computador central e a mesma etiqueta de código de barras já vai indicar o preço novo
– que pode ser um aumento,
mas também pode ser uma redução, real ou promocional.
Bem, apesar dessa facilidade, os supermercados ainda
precisam manter sempre atualizados os preços nas etiquetas
das gôndolas, onde os produtos estão expostos.
Nem todos, porém. Em alguns supermercados, você vai
encontrar nas gôndolas etiquetas eletrônicas, que são atualizadas automaticamente pelo
computador central. Note que
essas pequenas etiquetas não
estão ligadas a nada. Por meio
de ondas de rádio (radiofrequência), as informações circulam entre a etiqueta e o computador que as controla.
A tecnologia de radiofrequência é também usada, de
uma forma diferente, numa
área muito sensível dos supermercados: os armazéns onde
os produtos são estocados. Por
exemplo, quando é necessário localizar determinada caixa de um produto para repo-

sição na loja, um operador do
armazém percorre as prateleiras do estoque munido de um
equipamento leitor RFID (de
radiofrequência) que o avisa
quando ele está diante da caixa, identificada pela correspondente etiqueta RFID.
Não vão longe os tempos em
que as empresas fechavam um
dia por ano. “Fechada para balanço”, diziam. Elas não atendiam seus clientes nem fornecedores. Todos os funcionários
passavam aquele dia contando
freneticamente quantas unidades de cada produto estavam
em estoque, para poder encerrar contabilmente o ano. Era o
balanço geral.
Hoje? Cada novo lote de mercadoria que chega já é incorporado ao estoque, cada latinha
que passa pelo caixa já é deduzida do estoque. O balanço está
permanentemente atualizado.
De fato, hoje os supermercados são maravilhosos. Graças, sobretudo, a uma inteligente aplicação das maravilhas da informática.
–––––––––––––––––––––
O código de barras foi introduzido nos supermercados do Brasil em
1991 pela Seal Tecnologia, há 22
anos no mercado de computação móvel e captura automática de dados.
Também foi a Seal que desenvolveu o
primeiro projeto latino-americano de
utilização de etiquetas RFID.
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Você e a Previdência

Aposentado do INSS deve aguardar convocação
do banco para a comprovação de vida
Beneficiários têm
comparecido antes do
tempo, sem necessidade

O

s aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) não
precisam se apressar e comparecer às agências bancárias
para apresentar documentos
que comprovem que estão vivos. Para evitar aglomerações

e outros problemas no atendimento, os bancos vão convocar
aos poucos os beneficiários
do INSS por meio do comprovante de pagamento, saldo ou
extrato que é impresso no terminal da agência bancária. No
Estado de São Paulo, existem
6,4 milhões de beneficiários
da Previdência e todos deverão ser chamados pelos bancos
para apresentar prova de vida.

O objetivo desse trabalho é
evitar pagamentos indevidos,
melhorar o controle pelas instituições bancárias e atualizar
o cadastro do INSS.
A apresentação dos documentos que comprovem que o
beneficiário do INSS continua
vivo, que inclui também a atualização de endereço, deverá
ser feita pelo próprio aposen-

tado ou pensionista ou por um
representante legal ou por procurador cadastrado no INSS.
Dos 6,4 milhões de beneficiários no Estado, 2,8 milhões
que recebem por cartão magnético já tinham de se dirigir
anualmente ao banco para renovar a senha de acesso ao
sistema bancário. A partir de
agora, todos os aposentados e
pensionistas terão de compa-

recer a sua agência bancária,
independentemente de receberem o valor da aposentadoria por cartão magnético, em
conta corrente ou conta poupança. Com isso, mais 3,6 milhões de beneficiários no Estado passarão este ano a atualizar seus dados anualmente na
rede bancária.

Benefícios não sacados
em 60 dias são bloqueados

Trabalhador pode comprovar tempo de
contribuição mesmo sem a carteira de trabalho

O

Holerites, crachás e contratos servem como início de prova material

s benefícios que não forem sacados até 60 dias
após a data marcada para o
seu pagamento são devolvidos
pelo banco ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O
beneficiário não perde direito
a ele, mas é preciso se dirigir à
Agência da Previdência Social
(APS) que mantém o benefício, para reativar o depósito.
A medida foi criada para
evitar o pagamento indevido
e qualquer tentativa de fraude,
como o saque do benefício de
segurado já falecido.
Pela norma de segurança, a
instituição bancária devolve o
valor ao INSS. O instituto, por
sua vez, bloqueia o pagamento até que o beneficiário vá até
a APS responsável pelo seu benefício, para regularizar o pagamento.
Para fazer o desbloqueio
do cartão na APS, o segurado deve apresentar documento de identificação com foto,
como carteira de identidade

ou carteira de motorista. Na
folha de março, encerrada dia
7 de abril, 9.206 benefícios estavam suspensos porque os
beneficiários não sacaram no
prazo de 60 dias.
Segurança - O segurado
que recebe o benefício com
cartão magnético deve ficar
atento às normas de segurança. O cartão é seguro, facilita o
saque do benefício, mas requer
atenção. Em hipótese alguma,
o beneficiário deve fornecer
a senha para terceiros. Assim
como nos cartões da rede bancária, a senha não deve ter sequências previsíveis, tais como
data de nascimento, número
de telefone ou dígitos ligados
diretamente ao portador.
O INSS recomenda que, em
caso de dúvida no momento
do saque no terminal de autoatendimento, o segurado procure um funcionário do banco
e nunca peça ajuda de pessoas
estranhas à instituição bancária.

O

trabalhador que perdeu a
carteira de trabalho ou seus
carnês de contribuição pode
recorrer à empresa em que trabalhou (ou prestou serviços, no
caso de autônomo) para levantar
documentos que servirão como
início de prova material para
comprovação do tempo de contribuição. Caso a empresa não
exista mais nem possua um responsável pela massa falida (no
caso de falência), o trabalhador
deverá procurar a Junta Comercial de sua região para obter provas de que a empresa realmente
existiu.
O segurado deverá apresentar o maior número de documentos que comprovem sua
ligação com a empresa ou façam referência a ela. Esses documentos devem ser contemporâneos ao vínculo empregatício (ou período trabalhado)
que o segurado deseja comprovar e devem mencionar as datas de início e término do trabalho. Esses documentos po-

dem ser holerites, crachás,
contrato de trabalho, comprovantes de FGTS, correspondências, fotos, recibos etc. De
posse de alguns desses documentos, o interessado poderá solicitar uma Justificação
Administrativa (JA) em uma
Agência da Previdência Social.
Nessa justificação, o segurado
deverá expor de forma clara e
minuciosa os pontos que pretende justificar. Além dos documentos apresentados, ele
deverá indicar à Previdência,
no mínimo três e, no máximo,
seis testemunhas que presta-

rão depoimentos. Porém, é importante ressaltar que não serão aceitas só as testemunhas.
CNIS - Alguns períodos de
trabalho e de contribuição podem ser comprovados pelo
próprio INSS, numa consulta ao Cadastro Nacional de Informações Social (CNIS). Porém, isso somente será possível se as empresas em que o
segurado trabalhou forneceram os dados dele a esse banco de dados, por meio da Relação Anual de Informações Social (Rais) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

sil; importante também apontar o desconto de 3% retido na
fonte.

tíssimo observar o desconto na
fonte, porque não ficou nos míseros 3% como no valor recebido judicialmente.

As ações e o Imposto de Renda Sergio Pardal Freudenthal

A

té que enfim a Receita Federal entendeu que o aposentado que recebe valores
atrasados do INSS através de
ações judiciais não pode ser
punido com desconto excessivo, até mesmo de um quarto
do valor total, por parte do Imposto de Renda.
Nos últimos tempos tais
valores acumulados sofrem
um desconto na fonte, de apenas 3%, demarcando o CPF de
quem recebeu. Muitas vezes os
aposentados nem declaravam

o recebido, achando que bastava o que havia sido descontado na fonte, e assim caíam na
“malha fina”, sofrendo os desmandos comuns na área.
Outros, ao declarar, pagavam impostos exorbitantes,
como se fossem culpados pelos
erros do INSS, pagando a menor ou deixando de pagar por
longo tempo.
Para as declarações deste
ano de 2011, foi acrescentado
o campo de “rendimentos acu-

mulados”, com o espaço para
informar o período, o número de meses, a que o pagamento se refere. Desta forma, o imposto é calculado como devido, ou seja, dividido para cada
mês que corresponde, muitas
vezes ficando abaixo do limite
de isenção.
No processo judicial em
que foi recebido o valor, consta o período a que se refere o
pagamento e o banco através
do qual foi pago, Caixa Econômica Federal ou Banco do Bra-

Também devem ser declarados assim os valores acumulados recebidos administrativamente - tanto em razão de
ações judiciais, pelo período
entre o cálculo do valor a ser
pago e a implantação da condenação; quanto pela demora
excessiva de concessões de benefícios.
E nestes casos é importan-

Por fim, vale lembrar que
os valores pagos indevidamente enquanto Imposto de Renda
nos últimos anos ainda merecem ações judiciais.
Sergio Pardal Freudenthal é advogado e professor especializado em Direito Previdenciário
(Transcrito do jornal do
Diap de 9 de abril de 2011)
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Você e a Previdência

INSS envia carta para quem
pode requerer benefício em maio

E

m abril, o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) enviou cartas aos segurados urbanos que completam
as condições para se aposentar
por idade em maio. A correspondência avisa ao cidadão
que ele pode requerer o benefício a partir da data de seu aniversário. O lote liberado pelo
INSS contém 1.731 cartas-aviso, sendo que São Paulo e Rio
de Janeiro foram os estados
com maior volume, ou seja,
612 e 315 cartas, respectivamente.
Recebem o documento os
homens que, a partir do dia 1º
de maio, completam 65 anos
e as mulheres que completam
60. Em ambos os casos é preci-

so ter 180 contribuições. O aviso traz orientações ao segurado sobre como requerer o benefício.
Quem não receber a carta e tiver as condições para se
aposentar por idade, deve providenciar a atualização de seu
cadastro, agendando atendimento pela Central 135. O
INSS lembra que é necessário
manter os dados sempre atualizados, pois todos os avisos do
Instituto são feitos por correspondência.
Na carta consta, além do
nome e do Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), a
data de nascimento, sexo, informação sobre a quantidade
de contribuições ao INSS e es-

timativa da renda mensal do
benefício, com base nos dados
do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
O comunicado contém
também um código de segurança que permite ao segurado confirmar a autenticidade
da carta, garantindo a segurança de seus dados e protegendo-o contra fraudes. A confirmação deve ser feita, pelo
próprio segurado, pela Central
135 ou no portal www.previdencia.gov.br
Segurança – Para confirmar se o documento foi mesmo postado pelo INSS, ao ligar
para a Central 135 o segurado precisa escolher a opção 1 e
falar diretamente com o aten-

Atendimento previdenciário
na nossa sede

A

partir do dia 2 de maio de 2011, a Dra. Rosileine A. Path
Bertoncini atenderá os associados, nos seguintes dias e
horários:
Segunda-feira – das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30;
Quarta-feira – das 8h às 11h30.
O agendamento deverá ser feito através do telefone (11)
3116-3750 – falar com Juliane.
Obs.: Os atendimentos serão feitos tão e somente com
agendamento prévio.
dente. Para manter a segurança do usuário, o operador pode
solicitar outros dados, além do
código informado na carta.
Na internet, no campo
Agência Eletrônica do Segurado, basta clicar em “Lista completa de serviços” e, em seguida, no atalho “Aviso para

Requerimento de Benefício”.
Além do código de segurança indicado no aviso, será solicitado ao usuário que digite
seu nome, data de nascimento
e CPF. Se os dados estiverem
corretos, aparecerá uma mensagem confirmando a autenticidade da carta.

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.

O novo decreto visa atender uma necessidade do povoado.

Nós já vimos aqui que o verbo visar tem dois sentidos. Agora, temos uma
questão um pouco diferente.
O título deste tópico está certo ou errado? Vamos dar duas opções:
O novo decreto visa atender a uma necessidade do povoado.
O novo decreto visa a atender uma necessidade do povoado.
Que você acha?
Bem, tanto a frase do título como as duas opções contêm erro!
Isso, porque visar alguma coisa é mirar para acertar (ex. visou o alvo e
errou). Pode ser também colocar um visto em (ex. visou o cheque). Agora, no
sentido de ter como objetivo, que é o caso do exemplo acima, é preciso dizer
visar a: o decreto visa a atender etc.
Porém, sobra mais um erro na frase do título: para pessoas, dizemos apenas
atender. Já para coisas, dizemos atender a. Dessa forma, dizemos atender o
povoado, mas devemos dizer atender a uma necessidade do povoado.
Portanto, o certo é uma mistura das duas últimas frases: O novo decreto visa
a atender a uma necessidade do povoado.
Meio complicado, não é? Mas com o tempo a gente acostuma...
2.

Onde você vai?

A frase está errada. Diga aonde você vai?.
Da mesma forma, é errado dizer aonde você está? Aqui, é onde você está.
A explicação é fácil: quem fez a pergunta do título está querendo saber para
onde a outra pessoa vai. Aonde se usa sempre no sentido de movimento: aonde
vamos parar? Aonde eles viajaram?
Já onde indica em que lugar: onde você está, onde foi que erramos, onde
vamos achar isto, onde já se viu...

3.

Há muitos anos atrás tivemos um caso semelhante.

Escolha: ou Há muitos anos tivemos um caso semelhante, ou Anos atrás
tivemos um caso semelhante.
A boa linguagem detesta exageros. Simples, ela é mais bela e comunica
melhor.
4.

O ministro vem de assinar uma portaria sobre o assunto.

Esta é uma incorreção que você pouco vai ouvir, mas vai encontrar algumas
vezes no noticiário de jornais. Vem de é o aportuguesamento da expressão
francesa vien de. É, portanto, um galicismo que deve ser evitado. O correto é
dizer O ministro acaba de assinar uma portaria sobre o assunto.
Há outros galicismos que não dá para evitar, porque já foram incorporados
à nossa língua: abajur, buquê, boate, réveillon, crochê, purê, broche, vitrina,
ruge... São muitos (como são muitos, também, os anglicismos incorporados ao
português).
5.

O carro bateu no guard-rail e fez duas mortes.

(Guard-rail é anglicismo...) Não use fazer mortes nem fazer feridos. O correto
é provocar, ocasionar: o acidente provocou duas mortes. A batida deixou um
ferido (e não a batida fez um ferido).
6.

Se precisar, você empresta cinco reais dele e depois eu pago.

Ninguém empresta de alguém... Ou você empresta para alguém ou você pede
emprestado a alguém. Então, aqui o certo será Se precisar, você pede a ele
cinco reais emprestados e depois eu pago.
7.

Sentem todos na mesa, que já vamos servir.

Complicado. Sentar na mesa fica difícil, porque os pratos já estão ali... Todos
devem sentar-se nas cadeiras dispostas ao redor da mesa. Assim, a ordem deve
ser Sentem-se todos à mesa, que já vamos servir.
No próximo número tem mais.
Milton Claro é publicitário, escritor e criador do site www.santamissa.com.br.
Email: milton.claro@kreanto.com.br
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Como proteger a Natureza
Se obedecer este decálogo, você estará contribuindo com a Natureza e com a vida do homem
5 - Proteja as árvores
Para fabricar papel é preciso cortar árvores, logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os
dois lados da folha de papel.
Leve sua sacola de compras ao
supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o
papel, fabricando novo papel
a partir do papel usado. A outra forma de ajudar é defendendo as árvores existentes e
plantando novas árvores. Adote uma árvore. Cuide dela com
carinho e respeito.

6 - Evite poluir seu
meio ambiente

1 - Só jogue lixo
no lugar certo
É terrível quando a gente vê
alguém jogando lixo no chão.
As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terra
de ninguém, mas pertencem a
todos. Você não jogaria lixo na
casa de alguém, jogaria? Pois
é, a rua pertence a todos, tem
muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição na cidade. E, depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar, dinheiro que podia estar sendo usado para outras
obras. Quem tem consciência
cidadã, só joga seu lixo nos locais apropriados, ou guarda no
bolso e leva para colocar na lixeira da própria casa.

2 - Poupe água e energia
A água que você usa não sai
da parede. Ela vem de algum
rio ou manancial. Os rios estão sendo agredidos pela poluição e pelo desmatamento, o
que torna a água potável cada
vez menos disponível, o que
eleva o custo de seu tratamento. Quanto à energia, existe a
elétrica ou então vem de fon-

tes como gás, petróleo, lenha
e carvão. Elas vão escassear
cada vez mais e algumas não
são renováveis, como o petróleo, por exemplo.

3 - Não desperdice
Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos etc. As lojas e
supermercados estão cheios de
inutilidades que só fazem gastar mais e mais recursos naturais na fabricação. Reflita antes de comprar. Rejeite produtos descartáveis, como copos,
garrafas etc. Além de poluírem e aumentarem o volume de
lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais.
Reutilize as sacolas de compra.
Prefira alimentos naturais, evitando enlatados, empacotados,
refrigerantes. Os alimentos industrializados, além de mais caros, podem causar alergias e outros males e, às vezes, nem têm
grandes funções nutritivas.

4 - Proteja os animais
e as plantas
Cada animal ou planta é
um ser vivo como você e tem
tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós.

Embora você não perceba, sua
vida está interligada com a de
todos os outros seres. É essa
interligação que forma a “teia
da vida”, que garante a sobrevivência de todos. Por ter perdido esta noção, nossa espécie vem causando tanto prejuízo e poluição à natureza, com
consequências cada vez mais
graves para a nossa qualidade de vida. Os seres humanos
são os únicos com capacidade
de modificar em profundidade
seu meio ambiente. Nós temos
usado essa capacidade para
piorar as coisas. Agora precisamos fazer o contrário, para
nossa própria sobrevivência.

Use o menos possível o automóvel, programando suas
saídas. Ele provoca poluição
do ar. Acostume-se a ouvir música sem aumentar muito o volume do som. Som alto provoca
poluição sonora. Enfim, reveja
seu dia a dia e tome as atitudes
ecológicas que julgar mais corretas e adequadas para você.
Não espere que alguém venha
fazer isso por você. Faça você
mesmo.

7 - Faça coleta
seletiva do lixo
É fácil separar o lixo seco
(inorgânico: papel, plástico,
metal, vidro) do lixo molhado (orgânico: restos de comida, cascas de frutas etc.). Você
estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a
poluição. É só ter duas vasilhas
diferentes ao lado da pia da co-

zinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um
volume que permita sua venda
ou doação - e boa vontade.

8 - Só use
biodegradáveis
Existem certos produtos de
limpeza que não se degradam
na natureza, como sabões, detergentes etc. Procure certificar-se, ao comprar estes produtos, de que são biodegradáveis. Evite o uso de venenos e
inseticidas. Uma casa limpa é
suficiente para afastar insetos
e ratos. Os inseticidas são altamente nocivos para o meio
ambiente e para a saúde das
pessoas.

9 - Conheça mais
a Natureza
Estude e leia mais sobre a
natureza, mesmo que seja apenas por curiosidade. Tenha em
casa livros, revistas que falem
sobre a natureza. Faça, para os
seus filhos, um álbum de recortes com figuras de animais
e plantas. Procure no dicionário palavras como saúde do
trabalhador, reciclagem, reaproveitamento, habitat, biodegradáveis etc. Quanto mais
você souber, e ensinar, melhor
poderá agir em defesa da natureza.

10 - Participe dessa luta
Não adianta você ficar só
estudando e conhecendo mais
sobre a natureza. É preciso
combinar estudo e reflexão
com ação. Você e os seus próximos poderão agir e procurar
políticos ou a imprensa, por
exemplo, para denunciar ou
protestar contra os abusos, poluições, depredações. Também
podem agir em grupo. Quando
estamos unidos, somos mais
fortes e capazes de encontrar
soluções para enfrentar os problemas ambientais.
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A natureza precisa da sua ajuda

O

Brasil possui uma das
biodiversidades mais ricas do mundo, as maiores reservas de água doce do planeta
e mais da metade das florestas
tropicais que ainda restam. Estima-se que aqui está uma em
cada 10 espécies de plantas ou
animais existentes. Mas toda
essa riqueza natural está
ameaçada e, por isso, a natureza precisa da sua ajuda
Veja como você pode colaborar:

permitem que a radiação solar
entre, mas não permitem que o
calor saia.

Até pequenos desmatamentos podem causar problemas seríssimos de erosão.

Muitas doenças estão relacionadas com este tipo de poluição (bronquite, asma, câncer de pulmão etc.)

A Mata Atlântica já perdeu 93% de sua área original,
e essa destruição agora avança
sobre o Cerrado e a Amazônia.

A destruição da camada de
ozônio tem sido uma das grandes responsáveis pelo aumento dos casos de câncer de pele.
O clorofluorcarbono (CFC),
um gás amplamente utilizado

O uso inadequado da terra e práticas de agricultura impróprias (queimadas, desmatamentos) causa a desertificação,
ausência de vegetação pelo empobrecimento dos solos.
Menos de 1% do lixo é reciclado no Brasil.

Água
Você sabia...
Que somente 1% da água
do planeta está disponível
para o consumo? 97% da água
de que dispomos é salgada e
2% estão nas geleiras.

A água que cai na terra nem
sempre é limpa, a chuva ácida
já é uma realidade em muitos
países, destrói monumentos e
mata a vida aquática. A chuva
é ácida porque sua água lava
a poluição do ar carregando
muitas substâncias químicas
que estavam suspensas.
Muitos países já enfrentam
sérios problemas de água po-

Que cerca de 50% da água
que vai para as grandes cidades é desperdiçada?
• Torneira pingando = 46
litros/dia,
• Filete contínuo = 480 litros/dia,
• A spersor de jardim =
16.800 litros/dia.
O recomendado são 2.000
litros de água/habitante/mês
e em muitas cidades brasileiras este índice já não é alcançado, sendo necessário o racionamento.
Que a água é um recurso
escasso e muito valioso?

Ar
A poluição do ar é resultado da emissão de gases tóxicos
em geral, mais especificamente: combustão nos veículos, indústria, queima de lixo, incêndios, aerossóis e cigarros, entre outros.
O Efeito Estufa (aumento
da temperatura da Terra) tem
sido aumentado pela emissão
de gases tóxicos. Esses gases
na atmosfera funcionam como
os vidros de um carro fechado,

pela indústria, destrói esta camada, que filtra a radiação UV.
O CFC é usado em sprays, ar
condicionado, geladeiras.
Mudanças climáticas globais têm aumentado o nível
do mar alagando cidades costeiras e provocado seca em outras áreas.
A poluição do solo é causada pelo contato com ar ou água
poluído e principalmente por
lixo e substâncias tóxicas jogadas diretamente sobre ele.

Lixo
Um brasileiro produz em
média 1 kg de lixo por dia!
Em 24 horas, o Brasil produz, atualmente, 240.000 toneladas de lixo.
Cerca de 70% deste lixo fica
a céu aberto nos lixões onde levará mais de 400 anos para ser
decomposto e ainda produzirá o chorume (suco fedorento
do lixo) que se infiltra na terra
contaminando o lençol freático
(camada de água subterrânea).

tável, importam água limpa e
reutilizam várias vezes a água
de seus esgotos após reciclados?
A poluição da água é proveniente, principalmente, por
derramamentos de óleo, agrotóxicos das plantações, resíduos de fábricas, esgotos domésticos, utilização sem controle de produtos de limpeza não
biodegradáveis.
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“Vini da Meditazione” (Vinhos de Meditação) Daniel Pinto

A

Itália, berço de civilização e cultura, é também
um centro vitivinicultor mundialmente reconhecido e onde
se registra uma das maiores
produções mundiais dessa
bebida. Fora essa característica de quantidade, exibe uma
variedade incrível de vinhos
desde os mais simples aos mais
complexos além de variar também as características de cada
um de acordo com as suas regiões e mesmo dentro de cada
região. Um exemplo do que
dizemos é a região do Veneto,
situada no noroeste da Itália
estendendo-se desde os Alpes
até o Mar Adriático. Trata-se,
portanto, de uma região que
abriga uma porção montanhosa declinando até outra plana,
ao nível do mar. Nessa situação
geográfica situa-se o Lago Garda, ao redor do qual encontramos os dois polos produtores
principais da região: a sudeste
do lago, nas imediações da cidade de Bardolino, produz-se
um vinho do mesmo nome.
Trata-se de vinho próprio para
ser consumido jovem quando
exibe sua principal característica que é o frutado. Do outro
lado, ao norte da cidade de Verona, encontramos a região de
produção do Valpolicella. Das
suaves colinas dessa região
nasce a uva que dá origem a
outro vinho, em boa parte com
as caraterísticas descritas para
o Bardolino. Pode-se dizer que
as duas constituem uma das
maiores produções italianas
correspondendo também a um
potencial de exportação tão
grande que torna as marcas
facilmente reconhecíveis em
todo o mundo. Aqui em São
Paulo é difícil encontrar um
restaurante que não tenha um
dos dois vinhos em sua carta.
As uvas que dão origem
a esses vinhos são três principais, de nomes românticos
e musicais: Corvina, Rondinella e Molinara. Cada uma
tem uma característica marcante que vai compor o vinho.
Assim, a Corvina oferece corpo e aroma delicado; a Molinara acrescenta acidez e, portanto, frescor além de discreto
“amarguinho” no final; a Rondinella dá cor intensa ao vinho
e aroma. Além dessas, podem
ser encontradas em porcenta-

gens mínimas as uvas Rossignola, Barbera, Negrara e Sangiovese.
Os vinhos produzidos na
região do Bardolino são na sua
maioria simples, recomendados para acompanhar refeições leves. Aliás, aí também
se produz um vinho semelhante ao Beuajolais Noveaux, chamado Novello para ser consumido precocemente e também
de grande apelo promocional.
Já o Valpolicella apresenta algumas exceções produzindo
também vinhos de qualidade
superior fazendo com que o espectro varie dramaticamente
do simples ao extremamente
complexo.
Assim, nessa região cujo
nome significa “Vale de muitas adegas” (do grego “poli”
= muitas, e do latim “cella” =
adega), encontramos três tipos fundamentais de vinhos: o
Clássico, o Valpantena e o Valpolicella propriamente dito. A
característica de qualidade é
decrescente nessa mesma ordem, porém em cada uma delas essa mesma qualidade vai
variar drasticamente dependendo do produtor e da técnica uitilizada na produção. A
solução para o consumidor é
obter um conhecimento prévio
dos bons produtores ou estipular a sua própria tabela através
da experimentação. O rótulo
informa o produtor e pode dar
algumas pistas sobre o bom vinho como a palavra superiore, que indica o teor alcoólico
de no mínimo 12º e envelhecimento de um ano na adega.
Resumindo didaticamente,
um vinho dessa região designado de Clássico Superiore, e
tendo um bom produtor, poderá ser considerado de boa categoria, superior a grande quantidade aí elaborada.
Mas, precisamente nessa região é também produzido um vinho, escopo principal deste artigo, e que ocupa o topo da qualidade no
“ranking” local, sendo mesmo
considerado um dos melhores
de toda a Itália, além de figurar entre os mais destacados
do mundo. Na realidade são
dois: o Recioto Della Valpolicella e Amarone Della Valpolicella. Esses vinhos con-

quistaram o título de DOCG
recentemente em 2010, sendo
até então considerados apenas
DOC.
Eles são destacados tanto pelo trato cultural das videiras, como pela singular seleção das uvas além da forma
como elas são conservadas antes da vinificação.
O nome Recioto origina-se
da palavra “recie”, do dialeto
veneto, que significa “orelha”
e indica que o vinho seria feito
somente das uvas mais maduras colhidas da parte superior
externa dos cachos, praticamente das “orelhas” dos mesmos. Além disso, essa colheita deve ser feita aproximadamente 10 dias antes da colheita normal para reter um pouco mais de acidez. O produto
da colheita é cuidadosamente transportado para galpões
muito bem ventilados, providos de esteiras onde os cachos
são deitados para repouso que
vai durar até aproximadamente o mês de janeiro (as uvas
são colhidas em outubro). A
esse processo dá-se o nome de
“apassimento”, pois, com esse
tempo as uvas tornam-se “passas” com uma brutal concentração de açúcar. Para um perfeito processo de “apassimento” é necessário que os galpões
sejam, além de bem ventilados, secos e que a condição climática seja igual à da colheita
para manter a uniformidade.
Após esse processo, no qual
as uvas perdem cerca de 30%
a 40% do peso, são finalmente
esmagadas e conduzidas à fermentação.
Quando o teor alcoólico atinge 14%, a fermentação
pode ser interrompida pela retirada das leveduras, nascendo o “Recioto” de caráter adocicado ou “amábile”. Estaremos, então, diante de um vinho doce, rico de aroma predominantemente de cerejas,
com discretíssimo amargor no
final da degustação.
No caso de não se interromper a fermentação, o teor alcoólico vai atingir patamares que
podem alcançar níveis em torno de 15%. Nesse caso, teremos um vinho seco, extremamente potente, de bom corpo,
muita estrutura, exibindo um

forte aroma de frutas muito
maduras, notadamente ameixas, além de amêndoas e castanhas. Na boca se comporta
com firme equilíbrio, taninos
finos presentes e maciez indescritível, e final longo com
características de gosto, cumprindo o que o nariz prometeu. Ao final, o discreto amargor que empresta o nome ao
vinho (Amarone).
Alguns produtores da região produzem um vinho Valpolicella comum da seguinte forma: juntam o bagaço da
uva utilizada na produção do
Amarone àquele Valpolicella
comum, provocando uma segunda, porém discreta fermentação, o que torna o produto final mais concentrado e
de qualidade superior. Ao processo dá-se o nome de “passito”, que pode ou não ser indicado no rótulo.
Esses vinhos, Amarone e
Recioto constituem a nosso ver
a quintessência da qualidade
nesse tipo de bebida e não podem deixar de ser experimentados pelo menos uma vez na
vida; seu custo é elevado, mas
não definitivamente impraticável. Não somente por tratar-se de um vinho de altíssima
qualidade, mas por ser um vinho diferente, de característi-

cas muito próprias e marcantes. Podemos garantir que será
uma experiência inesquecível
por não haver nenhum outro
no mundo com o seu caráter.
Finalmente, procurou-se
determinar qual a melhor
combinação com alimento ou
mesmo se seria um vinho para
aperitivo ou sobremesa. A melhor conclusão a que se chegou
é que ele não se adapta a nenhuma dessas situações sendo
por unanimidade considerado um vinho para ser degustado só, num momento dedicado
à reflexão e, portanto, um “vinho de meditação”...
Saúde!
Daniel Pinto é médico, professor
de Enologia da Universdade Anhembi
Morumbi, ex-presidente da ABAV e autor do livro Manual Didático do Vinho
– Iniciação à Enologia, pertencente ao
catálogo da Editora Anhembi Morumbi

Sindicalizar-se é lutar
para manter direitos
já conquistados
e também
para ampliá-los.
Associe-se
ao SindVend.
Informações:
(11) 3116-3750.
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Espaços e instalações para clientes empresariais

O

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

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

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

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

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

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

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

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

Fotos das dependências Nuclave da Sede

NUCLAVE
Fotos da Colônia de Férias
em Vila Mirim, Praia Grande

Para toda e qualquer
informação sobre nosso
Departamento, telefone para
(11) 3116-3750 – ramais 147,
148 e 149.
Visite nossa homepage:

www.sindvend.com.br
Atendimento em nossa sede:
Rua Santo Amaro, 255 – 3º
andar – Bela Vista (Metrô
Anhangabaú) – CEP 01315903 – São Paulo – SP.
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Esperando o novo ano chegar
A cada final de ano, o homem renova suas esperanças para o próximo ano que virá.
E nossos associados o fazem, sempre em conjunto, e com muita alegria

O

Ano-Novo ou réveillon
é um evento que ocorre
quando uma cultura celebra o
fim de um ano e o começo do
próximo. Todas as culturas que
têm calendários anuais celebram o “Ano-Novo”. A celebração do evento é também chamada réveillon, termo oriundo
do verbo francês réveiller, que

em português significa “despertar”.
História – A comemoração, aqui no Ocidente, tem origem num decreto do governador romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como o Dia
do Ano-Novo, em 46 a.C. Os
romanos dedicavam esse dia
a Jano, o deus dos portões.

O mês de janeiro, deriva do
nome de Jano, que tinha duas
faces (bifronte) - uma voltada
para frente (visualizando o futuro) e a outra para trás (visualizando o passado).
A virada de ano é uma das
datas mais comemoradas em
todo o mundo. O principal motivo que explica essa come-

moração talvez seja o fato das
pessoas tomarem para si o sentimento de renovação, na esperança de que o ano seguinte será melhor do que o anterior. A comemoração pela passagem de ano já era feita desde
2000 a.C, na Mesopotâmia. No
entanto, os calendários dos povos da antiguidade obviamen-

te eram diferentes do calendário gregoriano, assim, cada
povo comemorava o ano novo
em uma data.
E em Praia Grande não faltou empolgação e esperança
para um 2011 com muita saúde e felicidade, a ver pelas fotos.

Diretoria a postos
Salão de refeição concorrido
Check to check

Edson e Izolda brindam o ano que chega

...embarcam no ritmo da música
Todos...

Jorge Evangelista e público fazem Meditação

Exercícios são bem-vindos
Água, solzinho e ginástica

Carnaval para crianças e adultos
Como ocorre todos os anos, não faltou animação para a turma que gosta dos
festejos momescos – grandes e pequenos divertem-se a valer

O

carnaval é uma das melhores épocas para quem
gosta de festa e as crianças não
ficam para trás. No Brasil, o
carnaval é muito comemorado. E para ficar ainda mais animado, nada melhor do que algumas brincadeiras. Algumas
delas podem ser até mesmo
resgatadas da época em que o
carnaval começou a se tornar
uma festa muito popular.

As brincadeiras mais tradicionais do carnaval são os bailes realizados nos clubes, onde
as pessoas se fantasiam e pulam carnaval ao som das músicas que são bem típicas da época e até são resgatadas algumas brincadeiras antigas.
Há muitas brincadeiras que
podem ser feitas, como realizar um baile de carnaval em
seu local de lazer. Neste caso,

em Praia Grande, perto do
mar, com a animação e organização da Equipe do Só-Rindo.
O pessoal enfeita tudo, utiliza
máscaras, serpentinas e acessórios até inimagináveis.
E o que não pode e não
deve faltar é música, daquelas
bem animadas, que não deixam ninguém sentado.
O essencial para a festa é a

fantasia, bem como a máscara. Todos pensam nela durante boa parte do ano e... pronto!
Ela parece que saiu da cartola
do mágico, como saem as pombas: pum!
Quem não tem fantasia,
pode pintar o rosto com tintas
especiais, que podem formar
figuras interessantes como
borboletas, fadas, corações e
outros desenhos igualmente

interessantes.
Mas tudo isso não pode ser
em vão: é de lei que haja concurso de fantasias. Se os adultos adoram o desfile para sua
exposição, o que se poderá dizer dos pequenos, que são iniciantes na arte?
E no carnaval de 2011 a Colônia pegou fogo! Veja as fotos
na página seguinte.
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Natureza caprichosa

A

natureza sempre nos surpreende, de uma
forma ou de outra.

Estamos acostumados a ver joão-de-barro
construindo sua casinha em árvores, no meio do
mato, no meio da floresta e mesmo às margens
das rodovias.

E embora tenhamos árvores em nossa Colônia de Férias, em Praia Grande, um casal de beija-flor resolveu ser diferente e, quem sabe, inovar: ele construiu seu “lar” nas varetas de um
guarda sol. Seria por mero acaso, ou o casal quer
ficar mais protegido perto dos associados?
Isso, só o tempo nos dirá.
Por enquanto, a “casa” e o par estão deixando
nossos dias mais alegres, mais animados e, além
de tudo, mais humanos.
A foto é de autoria de nosso associado Hélio
Valerin.

Memória

Cortar lenha

Hoje é triste
Para a criança, dia de festa era dia de alegria, e o domingo da minha infância era
só alegria.
O passeio com o papai em
longas caminhadas, praias,
bairro da Ribeira, depois das
Rocas. Praça Augusto Severo com direito ao restaurante. O Sol se tornando mais
forte e a pressa de chegar em
casa. A rua era de muita alegria, a casa mais alegria e
muito amor. O cheiro que vinha da cozinha. A mesa já
preparada. Cada um dos irmãos correndo para chegar
antes ao banheiro e ao almoço
feliz, servido na grande mesa,
e eu não sabia dizer se naquela mesa era maior a prodigalidade de alimento ou de lugares, capaz sempre de abrigar
mais um.

Hoje, tudo mudou: não sei
mais qual o dia triste. Se segunda, terça, quarta, quinta
ou domingo. Sexta e sábado
não tenho coragem de incluir
como igual aos outros. Sexta para mim é dia de Esperança e o sábado sempre foi o dia
do poeta e da boêmia. Mas domingo, só lembranças. Só tristezas. Só saudades. A ausência
definitivamente da alegria.
Só peço uma coisa, suplico, rogo e apelo: ajudem a
achar o meu Norte.
Não posso perder em definitivo o meu Norte. Quero lembrar às crianças que me ouvem
que, no caso, o Norte é a minha
direção segura como a iniciada
na bússola. É direito. Nosso direito o de pedir. É obrigação de
todos atender a esta necessidade maior do ser humano de, re-

conhecendo o seu direito, o seu
norte, a sua direção, insistir
que o outro faça imediatamente esta ajuda.
Senão a outra pessoa é enquadrada na falta de ajuda a
um quase incapaz. Pelo menos, incapaz no caso sou eu.
***
Esta foi a última crônica escrita por Wilson Maux,
que seria lida ao microfone
da Rádio Campina Grande
FM (PB), dia 17 de janeiro último, às 4h. Mas não houve
tempo. Conforme era seu desejo, o infarto veio fulminante enquanto dormia.
Nós, do Sindicato dos
Vendedores, agradecemos
ao nosso amigo e colaborador de muitos anos. Agora, Maux, temos certeza que
você achou seu Norte.

Um jovem com grande habilidade e rapidez no corte de
lenha, procurou um mestre, o
melhor cortador de lenha da
região e pediu para ser aceito como seu discípulo a fim de
aperfeiçoar seus conhecimentos. O mestre concordou e passou a ensiná-lo.
Não se passou muito tempo
e o discípulo julgou ser muito
melhor que o mestre, desafiando-o para uma competição em
público. Tendo o mestre aceito o desafio, tudo foi marcado,
preparado e teve início a competição.
O jovem trabalhava no corte da lenha sem parar, e, de vez
em quando, olhava para conferir como estava o trabalho do
mestre.
Para grande surpresa do
jovem, o mestre encontrava-se muitas vezes sentado, tendo isto ocorrido durante toda

a competição. E isto fortaleceu
ainda mais a determinação do
jovem, que continuou a cortar
a lenha e a pensar:
– Coitado, o mestre realmente está muito velho...
Ao término da competição
foram medir os resultados, e o
mestre havia cortado mais lenha que o discípulo. O jovem,
indignado, disse:
– Não consigo entender,
não parei de cortar lenha o dia
todo, com toda minha energia,
e cada vez que eu olhava o senhor estava descansando
O mestre respondeu:
– Não meu jovem, eu não
apenas descansava. Eu amolava o meu machado. Você, por
estar tão empolgado em cortar
mais lenha, se esqueceu desse pequeno detalhe: afiar seu
próprio machado! E por isso,
sua produtividade caiu e você
perdeu!

