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Parabéns!
O Contador exerce um papel especial no contexto

sócio-econômico e cultural deste País.
Por isso, neste dia 22 de setembro, o Sistema Fecomércio Sesc

Senac, que tem nos contabilistas parceiros essenciais, cumprimenta
os profissionais que contribuem para o desenvolvimento do Brasil.

Classe AB foi a que mais
cresceu sob Lula, diz FGV

A classe AB, com renda familiar a
partir de R$ 4.807, foi a que mais cres-
ceu proporcionalmente no governo Lula,
de acordo com dados divulgados ontem
pelo economista Marcelo Neri, pesquisa-
dor do Centro de Políticas Sociais da FGV
(Fundação Getulio Vargas). Usando da-
dos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), ele aponta que a faixa
mais rica teve crescimento real de 37,1%
no número de integrantes entre 2003 e
2008. No último ano, a alta foi de 7%.

A classe mais numerosa, no entanto,
é a C, que no ano passado concentrou
quase metade da população (49,2%),
apesar de ter crescido menos (4,9%). No
governo Lula, a classe C aumentou 31,1%.

Neri aponta que houve redução na
desigualdade no país. De acordo com
cálculos do economista, a renda do tra-
balho foi responsável por 66,8% dessa
queda, entre 2001 e 2008. O Bolsa Fa-
mília, principal programa social do go-
verno federal, contribuiu com 17% para
a melhoria no índice Gini, usado para
medir a desigualdade.

A pesquisa usa como base dados da
Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios) divulgada na semana passada.

Segundo os cálculos do economista,
3,8 milhões de pessoas saíram da clas-
se E, abaixo da linha da pobreza (renda
familiar de até R$ 768). No entanto, ain-
da havia 29,9 milhões nessa condição
em 2008. Eram 49,3 milhões em 2003.

Migração
O número de brasileiros na classe AB

subiu de 13,3 milhões para 19,4 milhões
-o crescimento nominal foi de 45%, mas,
descontado a expansão da população,
foi de 37,1%. Para Neri, o crescimento
econômico provocou migração das duas
faixas de renda mais baixas (D e E) para
as de cima.

Na avaliação da economista Sônia
Rocha, a melhora na escolaridade do
trabalhador começou a ter impacto na
remuneração, o que não ocorreu, se-
gundo ela, no início da década. Para ela,
o aumento na demanda por mão de obra
qualificada valorizou as pessoas com
mais tempo de escola.

Para Neri, a crise econômica, a par-
tir de setembro de 2008 (com efeitos
que não foram captados pela última
Pnad), foi uma “parada súbita” na me-
lhoria dos indicadores de renda. Para
ele, o país apresentará índices seme-
lhantes aos da Pnad de 2008 na próxi-
ma pesquisa.

”É um bom resultado esse empate
dos indicadores? É, em relação aos in-
dicadores internacionais. Mas não em
relação ao passado. A má notícia é que
isso é uma parada súbita.”

Ele criticou a intenção do governo de
reajustar as aposentadorias com valo-
res acima do salário mínimo. Conforme
dados apresentados, esse benefício tem
peso maior nas faixas de renda superi-
ores. Na AB, as pensões acima do míni-
mo representam 18,9% da renda. Na E
e na D, são 1,2% e 4,4%, respectiva-
mente. Para Neri, a medida pode ser um
retrocesso na queda da desigualdade.

 (Jornal Folha de São Paulo)
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Mesa Brasil mobiliza-se para
aprovação da PEC da Alimentação

E equipe do Mesa Brasil de Guarapuava or-
ganizou na quinta-feira, dia 17, mobilização de
apoio à aprovação da PEC 047/2003. Tal Pro-
posta de Emenda Constitucional prevê a inclu-
são da alimentação entre os direitos sociais pre-
vistos pela Constituição Federal.

A Alimentação apesar de ser um dos direitos
mais elementares da pessoa humana, não cons-
ta como um direito do cidadão brasileiro, e foi
com o objetivo de apoiar e publicizar este movi-
mento para inclusão constitucional que a equipe
do Mesa Brasil montou na Rua VX de Novembro
em Guarapuava, um ponto de referência e de
coleta de assinaturas a favor da PEC 47/03. Fo-
ram coletadas mais de 650 assinaturas e envia-
das ao Conselho Estadual de Segurança Alimen-
tar do Paraná, para que as mesmas sejam en-
caminhadas ao Conselho Nacional.

A mobilização contou com o apoio de acadê-
micos voluntários de serviço social e nutrição da
Universidade Estadual do Centro Oeste – Unicen-
tro, das Faculdades Guairacá e da Secretaria de
Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Soci-
al – SETP. Aproveitando a oportunidade a nutri-
cionista do programa e acadêmicas
de nutrição realizaram orientações
nutricionais sob o tema “Dez passos
para uma alimentação saudável” con-
tando também com a apresentação
da pirâmide alimentar.
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Mesa Brasil entrega material
escolar na Escola Santa Luiza

O Programa Mesa Sesc Esquina realizou no
dia 21 de setembro a entrega das mochilas re-
cebidas em doação da Empresa Empalux na Es-
cola de Educação Infantil Santa Luiza, localizada
na Vila Torres.

A doação aconteceu por iniciativa a Sra. Joy
Lady Michels Rossi proprietária da empresa Em-
palux, responsável pela importação e distribui-
ção dos produtos e também presidente da Câ-
mara da Mulher Gestora e Empreendedora de
Negócios (CMEG), de Curitiba.

Foram entregues 147 conjuntos escolares
contendo mochila, penal, giz de cera, canetas
de diversos tipos, lápis, lapiseiras, cola, revista
educativas e squeezes. A instituição atende cri-
anças com faixa de 0 a 5 anos em período inte-
gral, que são provenientes das famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social. Desenvolvem ati-
vidades pedagógicas, culturais, recreativas e so-
ciais com as crianças, prestando um atendimen-
to social responsável e de qualidade.

O Programa Mesa Brasil permite que as em-
presas tenham sua agenda social facilitada, ofe-
recendo – lhes condições para que possam exer-
cer sua cidadania empresarial.

Agradecemos a Empresa Empalux pela con-
fiança depositada no Programa, dessa forma pos-
sibilitando o acesso a materiais que dificilmente
seriam adquiridos pelo público atendido pelas Ins-
tituições. Nessas ações conseguimos comprovar
como o esforço vale a pena, e isso nos estimula
a continuar.

Estavam presentes (da esquerda para direita)
Irmã Geni Zaffari, Diretora Administrativa da Esco-
la, Franciane Jachinoski Assistente Social do Pro-
grama Mesa Brasil SESC Esquina, Rosane Hanke
equipe da coordenação Estadual do Programa Mesa
Brasil Sesc/PR, Márcia Vanessa Bonvim nutricio-
nista da Escola, Joy Lady Michels Rossi da empresa
Empalux, Odete Pereira coordenadora pedagógi-
ca, Adalberto Carneiro Gerente Executivo Sesc Es-
quina e as crianças da escola Santa Luiza.
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Ações e Boa Vontade
em Cascavel

Com intuito de estreitar cada vez mais o co-
nhecimento foram realizadas Ações Educativas
do Programa Mesa Brasil Sesc Cascavel com o
objetivo de repassar informações sobre Noções
Básicas de Alimentação e Nutrição e Aproveita-
mento Integral dos Alimentos, para os grupos
de famílias cadastradas na LBV (Legião da Boa
Vontade), atingindo os grupos de gestantes,
mães, e que participam do curso de capacitação
profissional, os quais são atendidos na institui-
ção em dias distintos.

A nutricionista do Programa, Fernanda Hardt
Kehl iniciou com uma oficina prática sobre no-
ções básicas de alimentação e nutrição, dando
ênfase ao aproveitamento integral dos alimentos
e a utilização desses no preparo de receitas nu-
tritivas, com o auxílio da estagiária Bruna Eduar-
da Dias.

Em seguida, foram preparadas 3 receitas di-
ferentes aproveitando os ingredientes de forma
integral. As receitas foram: Lasanha de panque-
ca verde, Cricri de laranja, Suco nutritivo.

Ao findar, os participantes degustaram e
aprovaram as preparações. Alem disso, avali-
aram a ação educativa como de extrema im-
portância, tendo em vista que por meio das ori-
entações e do recebimento dos alimentos, es-
tarão possibilitadas a melhorar seu estado nu-
tricional e proporcionar uma alimentação ade-
quada aos membros de suas famílias.
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Projeto “Sonora Brasil”
no Sesc Santo Antônio da Platina

Aconteceu no último dia 20 de setembro, domingo, às 20h30, no auditório do Sesc Santo Antônio da Platina, o projeto
“Sonora Brasil”, que teve a apresentação dos músicos Aluísio Laurindo Júnior do Amapá e de Nicolas de Souza Barros do Rio
de Janeiro. A quarta etapa do projeto em 2009 teve como tema “Violão Brasileiro – O violão nas regiões sudeste e norte”.

A entrada foi gratuita e um grande número de pessoas prestigiou o evento.

Sobre o “ Sonora Brasil – Violão Brasileiro “
to de circulação musical do País. Ao
todo, serão 331 concertos em 2009.

Em sua 12ª edição, o projeto traz
como tema Violão Brasileiro, que apre-
senta ao público um panorama da obra
violonística desenvolvida no Brasil nas
últimas décadas. Nesta 4ª etapa, Alui-
sio Laurindo Júnior, do Amapá e Nicolas
de Souza Barros, do Rio de Janeiro, in-

O projeto Sonora Brasil – Formação
de Ouvintes Musicais realiza programa-
ções identificadas com o desenvolvimen-
to histórico da música no país.

Ao cumprir sua missão de difundir o
trabalho de artistas que se dedicam à
construção de uma obra de fundamen-
tação artística não comercial, o Sonora
Brasil consolida-se como o maior proje-

terpretam em mais de 70 cidades a obra
de compositores que contribuíram de
forma significativa para a consagração
do violão como um dos instrumentos
mais representativos da cultura musical
desse país, com trânsito em todos os
segmentos da música, desde a tradição
oral até a música de concerto.
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Maquiador é destaque no
mercado de trabalho

Senac oferece capacitação gratuita para quem deseja ingressar na área de beleza

Pinceis, paletas coloridas, lápis e pig-
mentos. O estojo lembra o material de
um artista plástico, mas ao invés de pin-
tar um quadro, o maquiador faz do ros-
to a sua tela. É uma profissão com um
mercado de trabalho bastante amplo.
Além do mundo da moda, este profissi-
onal pode atuar em salões de beleza e
no meio artístico, na televisão, no cine-
ma ou no teatro.

A profissão de maquiador não é re-
gulada pelo Ministério do Trabalho bra-
sileiro e por isso não há lei que deter-

mine a formação escolar mínima para
se tornar um profissional. Mas um cri-
tério diferencial para quem deseja in-
gressar nesta área são os cursos pro-
fissionalizantes, que dão suporte teóri-
co e prático para sua atuação.

O Senac oferece, gratuitamente, o
curso de Maquiador, que está com inscri-
ções abertas até 1º de outubro. A forma-
ção é completa, com quatro meses de
duração. As aulas terão início no dia 19
de outubro, no horário 19h às 22h, de se-
gunda a sexta-feira. Os maquiadores for-

mados pelo Senac têm domínio das téc-
nicas de maquiagem, com a utilização de
materiais e produtos adequados aos bio-
tipos e à ocasião, de acordo com as ca-
racterísticas e necessidades do cliente.

São apenas 15 vagas. Para partici-
par, é preciso ter renda familiar per ca-
pita (soma da renda familiar bruta divi-
dida pelo número de pessoas) de até
R$ 697,50; 16 anos e ter concluído a 6ª
série do Ensino Fundamental.
Mais informações no 0800 643 6 346
ou no www.pr.senac.br.

Maratona do Conhecimento
lança 3ª prova

Neste sábado (19/09) os alunos en-
volvidos no Projeto Maratona do Conhe-
cimento Sesc 2009, projeto que é de-
senvolvido pela unidade de Marechal
Cândido Rondon, – integrante do Siste-

ma Fecomércio Sesc Senac - participa-
ram de uma aula com a professora/dou-
tora em Literatura, Clarice Lottermann.
Ela abordou o assunto sobre Literatura
no Egito, e explanou sobre formas de

escrita, dicas para redigir um bom tex-
to. O encontro foi bastante dinâmico, os
alunos aproveitaram este momento para
sanar algumas dúvidas sobre o tema,
pois a terceira prova foi lançada neste

dia, que consiste em desenvol-
ver uma poesia amorosa em
linguagem atual e apresentá-la
no dia 09 de outubro, no Proje-
to Feira de Livros.

No próximo sábado (26/09)
acontece na Praça Willy Barth,
as apresentações da segunda
prova (dança/teatro), a partir
das 16h. Participe!
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Equipe de gastronomia do

Senac PR vai à Equipotel
A maior feira de hotelaria e gastro-

nomia da América Latina, a Equipotel,
recebeu a visita de integrantes da equi-
pe de gastronomia do Senac PR, que
esteve em São Paulo nos dias 17 e 18
de setembro. O grupo esteve no Pavi-
lhão do Anhembi e pôde conferir os mais
de 55 mil metros quadrados de marcas,
tendências, produtos e equipamentos
específicos para a atividade hoteleira e

gastronômica. A Equipotel está em sua
47ª edição e reuniu quase 50 mil pesso-
as esse ano.

Lucio Marcelo Chrestenzen, supervi-
sor do Restaurante-Escola; Fabio Jose
Grummt, instrutor do curso de garçom,
Katty Caroline Conceiçao França, instru-
tora no Café Do Paço; Ailton Dias de Al-
meida e Raphael Miranda Medeiros Cruz,
instrutores do curso de cozinheiro, ain-

da visitaram as instalações de gastro-
nomia da Universidade Anhembi-Morum-
bi, onde foram recebidos pelo coorde-
nador da área, Francisco Rebelo.

O grupo ainda contou com a presen-
ça de Daniel Augusto de Camargo e Cle-
verson Lopes, do Restaurante Sotille,
Sergio Pires Saldanha do Restaurante
Puras e Cícero Martins da MR Inox, que
patrocinou os traslados em São Paulo.
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Aposentadoria

Iolanda Gonçalves da Luz prestou serviços na área de Refeições do Sesc/Guarapuava.

Dia 10 de setembro de 2009 os Fun-
cionários do Sesc/Guarapuava reuniram-
se para comemorar com Iolanda Gonçal-

ves da Luz a liberação de sua aposenta-
doria. Na oportunidade foi entregue uma
placa “Homenagem da Administração Re-

gional do Sesc no Paraná pelos 20 anos
de trabalho e dedicação à entidade, no
momento de sua aposentadoria”.

Cambira recebe o Cidadania Responsável
O sábado (19) foi de inclusão e intera-
ção social em Cambira, cidade do norte
paranaense. Através de uma parceria do
Sistema Fecomércio Sesc Senac e da
prefeitura, o município recebeu o “Ci-
dadania Responsável”, um projeto que
oferece serviços gratuitos à população.

E o primeiro passo em busca da ci-
dadania foi dado por moradores que
puderam receber documentos de iden-
tidade, CPF e título eleitoral. Além dis-
so, mais de 50 casais puderam oficiali-
zar seus relacionamentos com o casa-
mento civil.

A população também teve acesso à
orientação odontológica, nutricional,
médica e estética. O público infantil não
ficou de fora do projeto e o Sesc de
Apucarana promoveu a vacinação e a
recreação das crianças.
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Sesc Apucarana na
Semana Nacional de Trânsito

Uma semana de sensibilização so-
bre a segurança no trânsito. Esta é a
proposta do Sesc Apucarana que reali-
za, em parceira com o 10º Batalhão de
Polícia Militar a Semana Nacional do
Trânsito.

As atividades foram educativas e ti-
veram início da última sexta-feira (18),
com um passeio ciclístico, com o objeti-
vo de mostrar, na prática, como o trân-
sito com bicicletas é mais fluente do que
com carros, afinal, o Conselho Nacional
de trânsito elegeu este o ano da educa-
ção no trânsito.

Além disso, foram o público recebeu
orientações sobre segurança no trânsi-
to e pode participar de oficinas educati-
vas e palestras. O evento também con-
tou com exposição de fotografias de aci-
dentes e simulação de acidentes.

A programação da semana termina
nesta sexta-feira (25).

Orientações do Detran para os motoristas:

! Programe percursos econômicos e seguros;

! Conheça, conserve e respeite as leis e sinais de trânsito;

! Guarde uma distância segura entre o seu veículo e o que vai à sua frente;

! Evite andar “colado”, para garantir o domínio do veículo;

! Nunca ultrapasse em curvas, subidas, descidas, pontes, viaduto, faixa contínua, chu-

va, neve, cerração, geada ou qualquer outra situação que impeça o ver e o ser visto;

! Redobre a atenção à noite, quando chove ou com neblina. Use faróis baixos e

reduza a velocidade;

! Use sempre o cinto de segurança e faça seus passageiros usarem também;

! Dirija sempre na velocidade permitida, porém quando a via apresentar proble-

mas, noite, chuva, neblina, neve, condutores não automotores, pedestres, animais,

reduza a velocidade de maneira compatível com a segurança;

! Consulte antecipadamente guias e mapas rodoviários. Mantendo-os no porta-luva;

! Mantenha a documentação e o licenciamento do seu veículo sempre em dia;

! A faixa de segurança é território do pedestre;

! Sob efeito de álcool, drogas e medicamentos que causam reações em seu orga-

nismo e modificam seu comportamento, não dirija.
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Literatura e Jornalismo é tema
da Feira de Livros Sesc Paraná

Com o tema Literatura e Jornalismo,
o Sesc Paraná, integrante do Sistema
Fecomércio Sesc Senac, realiza neste
ano em todas as unidades do Estado a
28ª Edição da Feira de Livros, um dos
projetos culturais de maior tradição da
instituição, e que busca ampliar o aces-
so da população à leitura e à literatura,
aproximando o público dos escritores
locais e nacionais. Em Curitiba, a pro-
gramação prevê oficinas, palestras e
mesas redondas, que acontecem de 6 a
11 de outubro no Sesc da Esquina. A
participação é gratuita.

O Sesc convidou para a programa-
ção da Feira, profissionais com biogra-
fia ligada ao tema central do evento:
Moacyr Scliar, João Gabriel de Lima e
Daniel Piza, Ignácio Loyola Brandão e
Afonso Romano de Sant’Anna, Eliane
Brum e Matinas Suzuki, Humberto Wer-
neck e Ruy Castro, Fabrício Carpinejar
e Sérgio Rodrigues participarão de de-
bates sobre Jornalismo Cultural, Litera-
tura On-line, Crônica, Biografias e gran-
des reportagens. Assionara Souza e
Wilson Bueno, Carlos Machado e Roberto
Gomes discutem o mercado editorial
paranaense. O jornalista José Carlos
Fernandes ministra oficina de Crônica e
Alessandro Martins oficina de Blog. Ma-
rina Colassanti bate um papo sobre di-
namização de espaços de leitura e o prof.
Alexei Bueno fará uma palestra sobre o
homenageado desta edição: Euclides da
Cunha. A participação das mesas redon-
das e palestras dará direito a certifica-
do de extensão pela Universidade Fede-
ral do Paraná.

O evento conta também com uma
programação especial para o público
infantil: Bate-papo com os escritores

Simone Cit sobre o livro Pedro e o Cho-
ro; Liana Leão sobre os livros Julieta de
Bicicleta e A Caixinha de Narizes; e Luiz
Andrioli sobre o livro A menina do Circo,
com a participação especial do grupo Fi-
lhos da Lua. Para o público adolescente,
oficina e bate-papo com os cartunistas
Marco Jacobsen e Ademir Paixão.

A programação conta ainda com
mostra sobre Cinema e Literatura, in-
tervenções artísticas, contação de his-
tórias e espetáculos teatrais no final de
semana e com a participação de 12 li-
vrarias que comercializarão produtos
para os públicos infantil e adulto.

O tema
A literatura e o jornalismo sempre

mantiveram uma convivência estreita e
harmônica. Basta uma rápida espiada
pela história da literatura para notar (e
comprovar) a ligação que os grandes
escritores mantiveram com as páginas
da imprensa nas mais diversas épocas.
É comum apontar escritores clássicos que
tiveram seus nomes e obras ligados à
imprensa. Os romances-folhetins foram,
especialmente no século 19, um dos prin-
cipais produtos culturais a adentrar os
lares, seja no Brasil ou na Fran-
ça, só para citar dois
exemplos.

No Brasil, o jor-
nalismo literário
também ga-

nhou adeptos. Hoje, é bastante pratica-
do em reportagens especiais nos gran-
des veículos. Diante deste breve quadro,
a Feira de Livros Sesc Paraná 2009 op-
tou como tema principal a discussão so-
bre jornalismo e literatura. Qual é o es-
paço da literatura na imprensa atual?
Como o jornalismo dialoga com a litera-
tura? Que características são mais mar-
cantes no jornalismo literário brasileiro?
Por que a crônica conserva sua vitalida-
de? Como se constrói uma biografia? Qual
é a força da internet na relação entre
jornalismo e literatura? São questiona-
mentos que estarão na pauta das
discussões do evento.
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Serviço
3ª Maratona Internacional
de Foz do Iguaçu
Data: 27 de set de 2009
Largada: Mirante Central
da Itaipu Binacional
Foz do Iguaçu

É domingo, dia 27
Maratona Internacional de Foz do Iguaçu

Participe!!!!
A Maratona Internacional de Foz do

Iguaçu acontece neste domingo, 27 de
setembro, com recorde de participan-
tes: 562 inscritos. Iniciativa do Sesc PR,
integrante do Sistema Fecomércio Sesc
Senac, tem parceria com a Itaipu Bina-
cional, Parque Nacional do Iguaçu e Pre-
feitura do Município de Foz do Iguaçu.
No total são quatro largadas, a partir das
6h30 da manhã, todas do Mirante Cen-
tral da Itaipu Binacional.

Os atletas percorrerão 42,195 quilô-
metros, com largada da Itaipu Binacio-
nal – a maior usina hidrelétrica do mun-
do –, passando pelo centro da cidade e
chegada no Parque Nacional do Iguaçu,
ao lado das Cataratas. No percurso es-
tarão disponíveis aos participantes pos-
tos de atendimento médico, distribuição
de água, banheiros químicos, frutas, iso-
tônicos, além de placas de sinalização e
policiamento.

A prova está dividida nas seguintes
categorias: a Cadeirante, com largada
às 6h30; Portadores de Necessidades
Especiais, às 6h35; a Atletas Elite Femi-
nina e Faixa Etária Feminina, às 6h40; e
às 7h00 a categoria Atletas Elite Mascu-

lina e Faixa Etária Masculina.
Neste ano, a maratona, que já era

uma prova internacional, se associou à
AIMS (Associação Internacional de Ma-
ratonas e Corridas à Longa Distância),
passando a ser considerada a maior pro-
va do gênero no país. Apresenta tam-
bém o Certificado de Medição do Per-
curso, o que evidencia ser uma das cin-
co provas oficiais do Brasil. É também
homologada pela Confederação Brasilei-
ra de Atletismo Nacional.

A Maratona Internacional de Foz do
Iguaçu é a única que oferece Congresso
Técnico, que é realizado no dia anterior
à prova. No congresso, equipe organi-
zadora e atletas se encontram para se-
rem esclarecidas questões do regula-
mento, sanadas dúvidas e entregues os
kits com o material informativo e núme-
ro para a corrida.

Participam da prova corredores de
diversas partes do Brasil e de outros
países, mobilizando o comércio de bens,
serviços e turismo da cidade, como res-
taurantes, hotéis, empresas de transpor-
te, pacotes com roteiros turísticos, arti-
gos esportivos, entre outros.
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Vagas gratuitas  Colégio SESC São José


