
Não tire nada a não ser Fotografias; Não deixe nada a não 
ser Pegadas; Não leve nada a não ser Recordações; Não 

mate nada a não ser o Tempo 

  

Os conceitos aqui apresentados são 
de caráter informativo. É necessário que

 seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão. 

Ler é saber!
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Acontecimentos dos últimos anos 
vêm colocando o Brasil num pa-

norama mundial diferenciado: paga-
mento da dívida externa, resistência 
aos impactos da crise econômica glo-
bal, ser escolhido para sediar a Copa 
do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 
2016. Todos estes fatores, se aceite ou 
não, dão um novo status ao Brasil em 
panorama mundial. Muito destes re-
sultados tem a ver com a política ex-
terna desenvolvida, que tem a figura 
de Celso Amorim a frente. 

Agora, a meta é conseguir uma ca-
deira permanente no Conselho de 
Segurança da ONU (CS/
ONU). Em meados de 
outubro último o Bra-
sil conseguiu se tornar 
membro provisório do 
conselho, sendo eleito 
por mais de 180 votos 
e rejeitado apenas por 
um. Mas isso não é su-
ficiente, pois o que se 
persegue é a cadeira 
permanente.  Por que 
esta vontade insana do 
governo Lula?

Segundo representantes do gover-
no, uma posição permanente no CS/
ONU colocaria o país num cenário 
diplomático diferenciado no planeta, 
aumentando sua influência entre os 
países latino-americanos e do tercei-
ro mundo. Participar significa tanto 
poder vetar ações indesejáveis com 
relação a paz, pois apenas uma dis-
cordância veta qualquer ação dentro 
do CS, quanto votar em legislações e 
resoluções diplomáticas de alcance 
mundial. 

Alguns diplomatas brasileiros se posi-
cionam contra esta meta do Itamara-
ty. Para Christian Lohbauer, doutor em 
Ciência Política pela USP, é uma atitu-

de sem função prática. “A idéia de re-
forma do Conselho de Segurança da 
ONU ressurgiu com força após o fim 
da Guerra Fria. Desde o fim da Guer-
ra do Golfo, em 1991, o tema tem sido 
levantado em diferentes fóruns e por 
diferentes lideranças internacionais. 
É um debate sem sentido prático”. E 
traz transtornos: “Fazer parte do Con-
selho de Segurança implica tomar de-
cisões políticas complicadas. Adoção 
de sanções e autorização de interven-
ções militares são atribuições do Con-
selho. A tradição não-intervencionis-
ta, low-profile e negociadora do Brasil 
nas tensões que marcaram o mundo 
nos últimos 50 anos teria de mudar. 

Será que vale a pena?”, 
conclui. 

Mesmo com estas ad-
vertências é inegável 
que este seria mais 
um elemento para aju-
dar o país a retirar de 
suas costas o epíteto 
de subdesenvolvido e 
recolocá-lo no patamar 
das nações em vias de 
se tornarem desen-
volvidas. Além do que 

dentro dos países que compõem o 
BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), os 
chineses e os russos já são membros 
permanentes. Ocupar uma cadeira 
permanente no CS/ONU seria igualar 
a força entre os países do bloco emer-
gente, nivelando as forças no panora-
ma decisório internacional. 

Seja qual for a posição mais adequa-
da para a política internacional brasi-
leira, falta clareza no governo federal 
quanto aos seus objetivos reais de 
ocupar um assento no CS/ONU. Os 
cidadãos brasileiros merecem este es-
clarecimento, pois implica diretamen-
te nos destinos da nação. 

POR QUE O BRASIL QUER UMA CADEIRA PERMANENTE 
NO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU?

Seja qual for a posição 
mais adequada para a 
política internacional 
brasileira, falta clareza 

no governo federal 
quanto aos seus objetivos 

reais de ocupar um 
assento no CS/ONU.



Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considere a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. 

não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem 

vista na janela. 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. 

não fugirei para ilhas nem serei raptado por serafins. 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os 

homens presentes, 

a vida presente.

MãOS DADAS

Carlos Drummond de Andrade  

Mais
O jovem pai chegou ao pediatra, bastante aflito, com 
uma criança no colo: - Doutor, meu filho está com seis 
meses e não abre os olhos! 
O médico examinou bem, virou-se pro rapaz, e falou : 
- Quem deve abrir os olhos é o senhor, meu amigo. 
Seu filho é japonês!
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Recomendamos
ISO RECOLOCA EMPRESAS NO MERCADO

Há quem pense que o sistema internacional de qualifi-
cação mercadológica é apenas perfumaria, um para-

mento que as empresas colocam a si mesmas para fazer 
bonito em sua fatia de mercado. Nada mais errôneo. As ISO 
(International Organization for Standardization) inaugu-
raram uma nova era de qualidade no mundo globalizado. 
Vieram para criar condições de estandardização a fim de 
possibilitar uma integração nos altos padrões produtivos 
em escala planetária. 

Integrar este seleto grupo de empresas pode fazer o seu 
negócio se projetar em setores antes nunca almejados, sem 
custar tudo que você imagina. É apenas uma questão de 
planejamento. A implantação de normas internacional-
mente aceitas garante que os produtos ou os serviços pos-
suam as características desejáveis como qualidade, respeito 
pelo meio-ambiente, segurança, confiabilidade, eficiência.

A ausência de padrões impede que sua empresa dê 
maiores saltos, que cresça, pois essa falta pode criar ina-
dequações imensas. Em um processo de mecânica de pre-
cisão, por exemplo, qualquer micro medida em desajuste 
pode acabar com lotes inteiros, avaliados em milhares de 

dólares. Para participar de um mercado globalizado, a certi-
ficação é peça fundamental. 

Mas como se pode fazer para uma empresa conseguir 
uma certificação ISO? Há cerca de 17500 normas internacio-
nais e outros tipos de documentos normativos que abrange 
setores como agricultura e construção, passando por enge-
nharia, produção e distribuição, até transportes. Sua empre-
sa deve ter uma ISO específica para a área de atuação. 

As empresas devem passar por um longo período de ade-
quação. Provavelmente, dependendo do porte da empresa, 
seja necessária uma consultoria.  Quando tudo estiver den-
tro das normas, a empresa deve procurar um organismo 
certificador creditado pelo Inmetro. Um deles é a ABNT, mas 
existem outros. Também é fundamental para a certificação 
capacitar o pessoal da empresa, pois nenhuma adequação 
técnica pode ser implementada sem capital humano devi-
damente treinado e habilitado para seu manejo.

É fundamental que o objetivo de enquadrar a sua em-
presa aos padrões internacionais esteja em suas metas, em 
médio ou longo prazo. É a maneira mais correta de fazer 
crescer sua participação no mercado de forma organizada 
e lucrativa. 



FÉRIAS COLETIVAS – 
AVISAR COM ANTECEDÊNCIA

Final de ano se aproxima e muitas empresas, principal-
mente as indústrias, costumam optar para dar férias 

coletivas aos seus funcionários, concedendo férias simul-
taneamente a todos os empregados. Seja para um ou mais 
estabelecimentos ou setores, seja mesmo para toda a em-
presa, é necessário que o setor de departamento pessoal 
avise o Ministério do Trabalho e o Sindicato,  com, no míni-
mo, 30 dias de antecedência.

TOMADORAS DO SERVIÇO SãO ISENTAS PELO TST DO 
PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS

A 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TRT) decidiu 
não existir responsabilidade de quatro empresas do ramo 

de confecção de roupas pelo pagamento de créditos trabalhis-
tas a ex-empregados de outras duas fábricas que lhes forne-
ciam produtos. Os ministros acompanharam o voto do relator, 
ministro Alberto Luiz Bresciani, que concluiu não haver exclu-
sividade na prestação dos serviços nem controle sobre as ativi-
dades das contratadas que justificassem a condenação.

Para o TRT, o caso era típico de contrato de facção firmado 
entre as empresas para a produção de peças de vestuário. E, 
como as tomadoras do serviço se beneficiaram do trabalho dos 
empregados, deveriam arcar também com todas as obrigações 
devidas a eles. 

O relator do recurso lembrou que ficou comprovado que as 
empresas contratantes não interferiam na administração ou no 
trabalho dos operários das prestadoras dos serviços. Assim, na 
medida em que não havia exclusividade na prestação de servi-
ços das empresas onde trabalhavam os empregados (o contrá-
rio indicaria uma terceirização ilícita de mão-de-obra), o relator 
entendeu que, de fato, a responsabilidade subsidiária prevista 
na Súmula 331 do TST era inaplicável no caso.

Os ministros da Terceira Turma decidiram por unanimi-
dade dar provimento ao recurso de revista para restabele-
cer a sentença de primeiro grau e isentar as empresas to-
madoras do serviço do pagamento dos créditos trabalhistas 
devidos aos empregados. 

J U R I S P R U D Ê N C I A
( di s c u s s ã o  j u d i c i a l )

ATENÇãO QUANTO AOS ITENS PARA O 
ENCERRAMENTO DO ANO FISCAL DE 2009

Todas as empresas devem estar preparadas para o encer-
ramento do ano fiscal entregando ao fisco informações 

importantes sobre sua empresa no período de 2009. Análi-
ses e documentos devem ser levantados para que o empre-
sário fique tranqüilo quanto às obrigações impostas. Obser-
ve as listas de recomendações abaixo:

 ·Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Pessoa Física: cuida-
do para não misturar a movimentação de pessoa física com 
a da pessoa jurídica, pois teremos que informar os saldos de 
conta corrente, aplicações e outros na data de 31/12/2009, 
nas respectivas declarações de renda. Lembre-se, contudo, 
de que não há mais sigilo bancário e o governo tem acesso 
a suas transações com o cartão de crédito e transações de 
bens móveis e imóveis via cartório;

 ·É muito importante que a empresa envie para o setor 
contábil todas as guias de tributos federais, estaduais e mu-
nicipais que foram pagos no ano, caso ainda não os tenham 
sido feitas;

A l t e r a ç õ e s  e  n o v i d a d e s
L E G I S L A Ç ã O  ·Avisar urgente o setor contábil, caso não recebam no 

prazo programado pela Prefeitura o carnê de taxa de fun-
cionamento (alvará), para o devido recolhimento e contabi-
lização;

 ·Inventário: o governo nos obriga a preencher o livro de 
estoque, isto é, a quantidade com seus respectivos valores 
de estoque na data de 31/12/2009. Para as empresas que 
têm mercadorias em estoque, favor fazer o levantamento e 
relacionar as “mercadorias para revenda”, “matéria-prima”, 
“material de uso e consumo” e “material de terceiros”, sem 
o valor do ICMS;

 ·Saldos Contábeis: o setor contábil também está no pro-
cesso de encerramento do ano e necessita da ajuda do se-
tor financeiro, devemos confrontar os saldos das contas de 
duplicatas a pagar, duplicadas a receber, financiamentos, 
leasing, e demais contas em 31/12/2009 para a correta inte-
gração dos valores; 

Você percebe como é importante receber nosso informa-
tivo? Por meio dele mantemos vocês informados a respeito 
de alterações na legislação e outros temas atuais. Caso não o 
receba até o dia 15 de todo mês, favor nos informar. 

PARCELAMENTO DO REFIS COM JUROS MAIS 
BAIXOS É APROVADO NA CÂMARA

Agora as empresas têm mais um motivo para aderir ao 
REFIS. O governo sofreu uma derrota em agosto último 

na Câmara Federal com a aprovação dos juros mais baixos 
para a correção do parcelamento de dívidas dos participan-
tes do REFIS. Eles trocaram o cálculo feito a partir da taxa 
SELIC pela média aritmética dos valores da Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP) e da SELIC. Essa decisão foi incluída na 
medida provisória pelo deputado Sandro Mabel (PR-GO), re-
lator da MP 462, que compromete o governo a dar apoio aos 
entes federados que participam do Fundo de Participação 
dos Municípios. É a segunda derrota acumulada do governo 
sobre o tema. 

Caso a medida seja aprovada na íntegra, a hora é excelen-
te para as empresas que não participam do REFIS aderirem 
ao programa, visto que soma ainda mais esta vantagem. 
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anote

Prazos
05 Salários Metalúrgicos

06 Salários demais categorias, FGTS 

13 Retenção 4,65% ( PIS,COFINS,CSLL) 
( 2ª Quinzena de outubro/2009), 
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA, INSS ( 
Contribuinte individual, doméstica, 
facultativo )

19 INSS empresa e equiparada, Simples 
Nacional, IR Fonte ( diversos )

25 PIS/COFINS, IPI

30 “IRPJ ( Estimativa Lucro Real e 
Trimestral 2º cota e L. Presumido ), 
Contribuição Social ( Estimativa L.Real 
e trimestral  cota e IRPJ ( Estimativa 
Lucro Real e Trimestral 2º cota e L. Lucro 
Presumido ), REFIS I, PAES, PAEX 1, PAEX 
2, IPI ( ME E EPP ) IRPF ( MENSALÃO 
E CARNE LEÃO ), RETENÇÃO 4,65%  ( 
PIS,COFINS, CSLL) -1ª quinzena de 
novembro/2009”

* ICMS (RPA) de acordo com o CPR
( Código de prazo para recolhimento )*

Simples Nacional – Até o fechamento desta 
edição a RFB não prorrogou o vencimento 

do imposto.

EVENTOS & FEIRAS
15ª Expo Bebidas & 
Serviços 2009
03 a 06 de novembro de 2009 
Expo Center Norte 
São Paulo - SP
www.adibe.com.br

XI Fimai/ Simai 
Feira Internacional de Meio Ambiente 
Industrial e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2009 
Expo Center Norte  
São Paulo - SP
www.fimai.com.br

13 ª Brazil Automation 2009 
Congresso Internacional e Exposição de 
Automação ,Sistemas e Instrumentação  
10 a 12 de novembro de 2009 
Expo Center Norte 
São Paulo - SP
www.isashow.com.br

47ª Bijóias SP
16 a 18 de novembro de 2009 
Centro de Convenções Frei Caneca 
São Paulo - SP
www.masi-bijoias.com.br

Expo Estádio 2009 
Feira e Conferência para Design, Construção, 
Mobiliário e Gestão de Estádios e Instalações 
Esportivas 
17 a 19 de novembro de 2009 
Expo Center Norte  
São Paulo - SP
www.expoestadio.com.br

nov/ 2009

UNIDADE FISCAL
ANO UFESP UPF-PR VRTE-ES UPF-RS UFIR-RJ UFEMG UFERMS UPF-MT UPF-PA UFIR-CE UFR-PB  UFR-PI

2009 15,85 58,18 1,9270 11,0617 1,9372 2,0349 14,06 31,99 1,9608 2,4690 28,14 1,94

INDICADORES DE INFLAÇãO E JUROS – (%)

MÊS
IPC FIPE IPC-DI FGV IGP-M FGV IGP-DI FGV INPC IBGE

Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m.

JUL 0,33 4,11 0,34 4,66 -0,43 -0,65 -0,64 -1 0,23 4,57

AGO 0,48 4,22 0,20 4,72 -0,36 -0,69 0,09 0,54 0,08 4,43

SET 0,16 3,99 1,18 5,00 0,42 -0,39 0,25 -0,65 0,16 4,44

MÊS
CUB SINDUSCON SELIC TR POUP TJLP

Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m.

JUL 0,37 7,56 0,74 12,12 0,10 1,26 0,6 6,44 0,51 5,16

AGO -0,11 6,00 0,71 11,76 0,02 1,28 0,51 7,00 0,48 5,67

SET 0,16 5,40 0,69 11,37 0,00 1,28 0,50 7,53 0,48 6,18

IR | Fonte e Carnê Leão
Base de Cálculo Mensal Alíquota Parcela a Deduzir

até 1.434,59 isento -
de R$ 1.434,60 até R$ 2.150,00 7,5 107,59
de  2.150,01 até 2.866,70 15% R$ 268,84
De 2.866,71 ate 3.582,00 22,50% R$ 483,84

Acima  3.582,00 27,50% R$ 662,94
DEDUÇÕES ADMITIDAS:
a) por dependente, o valor de R$ 144,20.por mês; 
b) parcela isenta de rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, até o valor de R$1.434,59 por mês, a partir do mês que o contribuinte completou 65 anos de 
idade; 
c) as importâncias pagas em dinheiro a título de alimento ou pensões, em cumprimento do acordo ou decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais; 
d) as contribuições para Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
e) as contribuições às entidades de previdência privadas domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares 
assemelhados aos da Previdência Social, no caso de trabalhador com vínculo empregatício, de administradores, aposentados e pensionistas

TABELAS

Fontes dos índices: Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Folha de São Paulo, Banco Central do Brasil, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, TRTs.

2 - SEGURADO EMPREGADO DOMÉSTICO 
(Tabela para orientação do  empregador doméstico)

Salário de Contribuição
Alíquotas

Empregado Empregador Total

Até  965,67 8% 12% 20%

de 965,68 até 
1.609,45 9% 12% 21%

de 1.609,46 até 
3.218,90 11% 12% 23%

PISO SALARIAL DE SãO PAULO POR CATEGORIA PARA OS TRABALHADORES QUE NãO TEM SINDICATO

R$ 505,00 

Trabalhadores domésticos, serventes, trabalhadores agropecuários e florestais, pescadores, contínuos, mensageiros e trabalhadores de serviços de limpeza e conservação, 
trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos, auxiliares de serviços gerais de escritório, empregados não-especializados do comércio, 
da indústria e de serviços administrativos, cumins, “barboys”, lavadeiros, ascensoristas, “motoboys”, trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais 
e trabalhadores não-especializados de minas e pedreiras

R$ 530,00 

Operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais, de máquinas da 
construção civil, de mineração e de cortar e lavrar madeira, classificadores de correspondência e carteiros, tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures, 
dedetizadores, vendedores, trabalhadores de costura e estofadores, pedreiros, trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, de fabricação e confecção de papel e 
papelão, trabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonial, trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem, garçons, cobradores de transportes 
coletivos, “barmen”, pintores, encanadores, soldadores, chapeadores, montadores de estruturas metálicas, vidreiros e ceramistas, fiandeiros, tecelões, tingidores, trabalhadores 
de curtimento, joalheiros, ourives, operadores de máquinas de escritório, secretários, datilógrafos, 
digitadores, telefonistas, operadores de telefone e de “telemarketing”, atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros, trabalhadores de redes de energia e de 
telecomunicações, mestres e contramestres, marceneiros, trabalhadores em usinagem de metais, ajustadores mecânicos, montadores de máquinas, operadores de instalações 
de processamento químico e supervisores de produção e manutenção industrial;

R$ 545,00 

Administradores agropecuários e florestais, Trabalhadores de serviços de higiene e saúde, Chefes de serviços de transportes e de comunicações, Supervisores de compras 
e de vendas, Dedetizadores, Vendedores, Trabalhadores de Costura e Estofadores, Pedreiros, Trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, Agentes Técnicos em 
vendas e Representantes Comerciais, Operadores de estação de rádio e de estação de televisão, Operadores de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica 
e Técnicos em Eletrônica.

INSS | Contribuições Previdenciárias 

1 - SEGURADO EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO, TRABALHADOR 
AVULSO 

Salário de Contribuição Alíquota para fins de Recolhimento ao INSS

Até  965,67 8%

de 965,68 até 
1.609,45

9%

de 1.609,46 até 
3.218,90

11%

3 - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO:

A contribuição dos segurados, contribuintes individual e facultativo, à partir  de 1º de abril de 2003, será calculada com 
base na remuneração recebida durante o mês

4 - Salário Mínimo Federal 5 - Salário Família

Período Valor Remuneração Valor

Abril/2006 a Março/2007 R$ 350,00 R$ 500,40 R$ 25,66

Abril/2007 a Fevereiro/2008 R$ 380,00
De  R$ 500,41
Até R$ 752,12

R$ 18,08Março /2008 a janeiro /2009 R$ 415,00

A partir de fevereiro de 2009 R$ 465,00
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