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Curso para
educadores

O Instituto Leonardo Murialdo
(Rua Vidal de Negreiros, 583), em
Porto Alegre, promove entre os
dias 24 e 27, das 14 às 18h, um
curso a baixo custo para qualificar
educadores. O objetivo é promover
o uso de novas ferramentas para
este fim.

A atividade é ministrada pelo
coaching e mestre em
comunicação Fernando Antunes e
utiliza técnicas de neurolinguística,
neurociências, comunicação e
psicologia. O valor das inscrições é
R$ 30 e garante matrícula,
apostila, certificado e coffee break.

Mais informações pelo e-mail
comunica@murialdopoasocial.org.
br ou pelos telefones 3318-3125
e 8184-1959.

ESPAÇO DO TRABALHADOR
Acompanhe o blog:

www.diariogaucho.com.br/trabalhador

CÁREN CECÍLIA BALDO
Informações, sugestões e críticas pelo telefone

3218-1685, pelo fax 3218-1618, pelos
e-mails caren.baldo@diariogaucho.com.br ou

empregos@diariogaucho.com.br

Campanhas vão
dar trabalho

Amovimentação
para as eleições
municipais ainda

é pequena nas ruas
da Capital. Porém,
para quem está
disposto a conseguir
um rendimento extra
com o período
eleitoral, a hora de dar
início ao planejamento
para isso é agora.

A expectativa das
três coligações mais
bem colocadas nas
pesquisas eleitorais à
prefeitura da cidade é
de que os trabalhos de
divulgação dos

candidatos ganhem
força a partir de 21 de
agosto, quando
começam os
programas eleitorais de
tevê e rádio.

● Contratações
nos comitês

– Assim que
inaugurarmos nosso
comitê central,
pretendemos contratar
pessoas para nos
ajudar. A prioridade
será dada para quem
está vinculado a um
dos nove partidos que

compõem nossa
coligação – explica
Diego Buralde, que
atua na coordenação
da campanha do
candidato José
Fortunati (PDT).

Ele orienta os
interessados a procurar
o comitê, que será na
Avenida João Pessoa,
esquina com Venâncio
Aires, daqui a cerca de
dez dias – prazo
estimado para a
inauguração. Segundo
Diego, a maior parte
dos contratos costuma
ser feita por RPA
(Recibo de Pagamento
a Autônomo).

O coordenador de
infraestrutura da
campanha de Adão
Villaverde (PT),
Claudiomiro Ambrosio,
prevê que será
necessário contratar
trabalhadores para
atuar em comitês e
nas ruas, cuidando de
cavaletes, por
exemplo. Mas não

agora: somente a partir
de agosto.

– Não acreditamos
em um volume tão
grande de contratações.
Atualmente, temos a
militância trabalhando
para a campanha –
define Claudiomiro.

● Tempo ainda
é de definições

No mesmo ritmo
está a campanha da
candidata Manuela
D’Ávila (PC do B),
conforme o coordenador
geral, Elisandro de
Oliveira. Ele diz que as
contratações ainda
estão sendo definidas
e esclareceu que a
maior parte se dará
por meio de
terceirizações:

– Pretendemos
chamar empresas que
vão se responsabilizar
pela prestação do
serviço, como pintura
de muros e
aparelhagem de som.

ELEIÇÕES 2012

Ainda fraca nas ruas, a tendência é que a
divulgação das candidaturas à prefeitura e à
Câmara ganhem força a partir de agosto. E os
trabalhadores poderão aproveitar essa chance.

RESUMO DA NOTÍCIA

● ATRASO – Os contribuintes individuais, facultativos e domésticos
que não recolheram a competência de junho ao INSS até segunda-
feira passada deverão pagar o valor, agora, com multa diária de 0,33%,
regida pela taxa Selic mensal. Quem recolheu sobre o salário mínimo (R$
622) pagou 20%. Empregados domésticos, 12% (empregador) e 8%
(trabalhador). Contribuintes do plano simplificado, 11%.

CÁREN CECÍLIA BALDO
caren.baldo@diariogaucho.com.br

Renda em dobro nas eleições
Com projetos de

pintura de muros e
de comitês
alinhavados em Porto
Alegre e Viamão, Sadi
Oliveira Pires, 59
anos, da Vila Santa
Rosa, na Capital,
comemora a chegada
das eleições.

– Creio que minha
renda dobra nesse
período – avaliou o
pintor, que presta
serviços no período
eleitoral há cerca de

30 anos e, fora dele,
atua em eventos
relacionados ao
Carnaval e a outras
datas festivas.

Os contatos iniciais
foram feitos na
política mesmo: Sadi
já concorreu a
vereador e foi
presidente de partido.
Mas, aos poucos, foi
se desligando dessas
funções e tornando-
se um prestador de
serviços. Ele mantém

uma equipe que pinta
muros, a quem paga
por tarefas. Quanto
mais muros pintarem,
mais ganham.

Apesar de estar
com o grupo
completo, Sadi
recebe currículos de
pessoas que queiram
trabalhar na pintura
de muros nesta
eleição. Interessados
devem enviar e-mail
para moy_cano_
black@hotmail.com.

CONTRATAÇÃO É PERMITIDA
De acordo com o

artigo 30 da resolução
23.376, do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
é permitida a
“remuneração ou
gratificação de
qualquer espécie paga
a quem preste serviços
às candidaturas, aos
comitês financeiros ou
aos partidos políticos”.

Ou seja, a
contratação é legal,
mas deve seguir as
normas da justiça
trabalhista, de acordo
com o presidente da

Associação dos
Magistrados da
Justiça do
Trabalho da IV
Região, Daniel
Nonohay:

– Se a
pessoa trabalha
habitualmente, ou
seja, todos os dias
pega um material no
mesmo horário e
segue uma rotina de
distribuição de
panfletos, por exemplo,
ela pode ser
considerada
empregada. Assim, o

correto é firmar um
contrato de

trabalho a prazo
determinado,
pelo período das
eleições, com

assinatura em
carteira e direitos

proporcionais.
O juiz Daniel

esclarece que, se não
houver a característica
de trabalho habitual –
por exemplo, alguém
que trabalha uma vez
por semana – pode ser
pago como um
prestador de serviços.

Saiba por onde começar

✔ Um caminho para conseguir trabalho é
procurar o comitê de um candidato e oferecer
seus serviços, que podem ser de panfleteiro,
pintor ou marceneiro, entre outros. Você terá de
escolher alguém que disputa a prefeitura ou um
lugar na Câmara dos Vereadores.

✔ Dúvidas podem surgir na hora de escolher
com quem trabalhar. O ideal é que você busque

alguém com quem se
identifique e até em
quem vá votar. Ou mesmo
um candidato que tenha base perto da sua
casa. Avalie o que é melhor para você.

✔ Se quiser fazer alguma pergunta, entre em
contato conosco pelo e-mail zedovoto@
diariogaucho.com.br.

Sadi está
faceiro

ANDRÉA GRAIZ


