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Para associar-se ao SINAEP, o Administra-
dor precisa preencher a � cha cadastral que 
� ca disponível no site www.sinaep.org.br e,
depois, encaminhá-la ao sindicato. Devem 
constar: foto 3x4 e uma cópia do CPF, RG, 
diploma ou carteira do CRA.

FILIE-SE AO SINAEP

O SINAEP informa que iniciará a cobrança 
em Divida Ativa dos Administradores que estão 
inadimplentes com a Contribuição Sindical, ou 
recolheram valor inferior ao previsto na CLT (Art. 
585). O valor atualizado é de R$ 150,00 ou um dia 
de trabalho. Administrador, entre em contato e 
regularize a sua situação com o sindicato.

Quem levou a
Promoção SINAEP

O sorteio

ADMINISTRADOR QUE NÃO ESTÁ EM DIA COM A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  

M ais uma vez, a promoção “Pague a 
Confederativa e concorra a um No-
tebook ou Tablet”, realizada todos os 

anos pelo SINAEP, premiou os Administradores 
que qui taram em dia a Contribuição Confede-
rativa. As Administradoras Janaine Titonia Bro-
etto, de Ampére-PR, e Yana Ysis Colares Matos, 
de Curitiba-PR (foto com o presidente Aloisio 
Merlin e o diretor Luiz André), foram premiadas 
com os Notebooks ACER. E o administrador 
Antonio Carlos Guil, de Curitiba-PR, foi premia-
do com o Tablet Samsung Galaxy.

O sorteio foi realizado no dia 28 de feve-
reiro, na sede do SINAEP, pelo diretor Adm Luiz 
André Muniz de Rezende e pela secretária Ro-
sângela Oliveira, que, em nome do Sindicato, 
valorizaram a entrega dessas ferramentas de 
trabalho que mantêm os Administradores atu-
alizados com as novas tecnologias. 

O Sindicato parabeniza os ganhadores 
e re faz o convite a todos os Administrado-
res para participarem da próxima promoção. 
Lembran do que os Administradores � liados ao 
SINAEP, além da defesa de direitos trabalhistas, 
têm acesso a todos benefícios disponibilizados 
pela Entidade, a exemplo do Plano de Saúde 
UNIMED, Plano de Previdência Privada e de-
mais serviços prestados.
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Dispensa imotivada em 
empresa pública

O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou em 20 de março o recurso extraordinário 
(RE) 589998 e decidiu que é obrigatória a motivação para a dispensa de empregados de 
empresas estatais e sociedades de economia mista, tanto da União quanto dos estados, 

municípios e do Distrito Federal. Como a matéria constitucional teve repercussão geral reconhe-
cida, o entendimento se aplica a todos os demais casos semelhantes – entre eles os mais de 900 
recursos extraordinários que foram sobrestados no Tribunal Superior do Trabalho até a decisão 
do RE 589998. A decisão ressalta, porém, que não se aplica a esses empregados a estabilidade 
prevista no artigo 41 da Constituição da República, garantida apenas aos servidores estatutários.

O caso julgado diz respeito a recurso extraordinário da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) contra decisão do TST que considerou inválida a demissão de um empregado, 
por ausência de motivação. O entendimento do TST, contido na Orientação Jurisprudencial nº 
247, da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), é o de que a ECT, por gozar do 
mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação a imunidade tributária, execução 
por precatório, prerrogativa de foro, prazos e custas processuais, se obriga também a motivar as 
dispensas de seus empregados.

A reclamação trabalhista que terminou como leading case da matéria no STF foi ajuizada por 
um empregado admitido pela ECT em 1972 e demitido em 2001, três anos depois de se aposen-
tar. Ele obteve a reintegração, determinada pela Justiça do Trabalho da 22ª Região (PI) e mantida 
sucessivamente pela Segunda Turma e pela SDI-1 do TST.

No julgamento do recurso extraordinário, a maioria dos ministros do STF seguiu o voto do 
relator, ministro Ricardo Lewandowski. O resultado � nal foi no sentido de dar provimento parcial 
ao apelo para deixar explícito que a necessidade de motivação não implica o reconhecimento 
do direito à estabilidade. O Plenário afastou também a necessidade de instauração de processo 
administrativo disciplinar para � ns de motivação da dispensa.

Fonte: Site TST/Carmem Feijó, com informações do STF.

Sanepar

Itaipu Binacional

Copel

ACTs 

Iniciaram-se, no dia 4 de abril, as negociações 
do Plano de Carreira e Remuneração (PCR) 

dos Administradores da Itaipu Binacional e da 
Participação nos Resultados (PR) do exercício 
2012, com a presença dos diretores Adm Luiz 
André Muniz de Rezende e Adm Idgar Dias de 
Souza Junior.

No dia 24 de abril foi realizada a Assem-
bleia Geral Extraordinária e os Administra-

dores saneparianos decidiram pela aprovação 
da proposta apresentada pela empresa para o 
ACT 2013/2014, com a presença do presiden-
te do SINAEP, Aloisio Merlin.

Em 21 de março, o diretor Adm Paulo Ney 
Penteado Carneiro participou da reunião 

quadrimestral com o SRH da Copel, onde 
foram discutidas as cláusulas administrativas 
referentes ao ACT 2012/2013.
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Plano de Previdência
ACPrev/SINAEP 

A garantia de um futuro seguro para
você, sua família e seus colaboradores

O SINAEP foi um dos primeiros Sindicatos Pro� ssionais a oferecer um Plano 
de Previdência Privada a seus associados. Administrado pelo Fundo Paraná 
de Previdência Multipatrocinada, o nosso Plano de Previdência é o que de 

mais moderno há no mercado. Praticando taxas muito atraentes, já são milhões de 
reais como propriedade dos próprios participantes que recebem 100% da rentabi-
lidade líquida dos investimentos para suas contas individuais. 

A rentabilidade líquida da cota, desde 2005, início do Plano, superou 178%. 
Neste mesmo período, a poupança rendeu 80%, o CDI foi de 150% e a meta atuarial 
do Plano 143%, o que mostra que o desempenho superou todos os benchmarks. 
A rentabilidade média anual foi superior a 13%, muito superior aos produtos de 
previdência oferecidos pelos Bancos e Seguradoras.

O Plano ACPrev/SINAEP foi criado com o objetivo de proporcionar o acesso à 
Previdência Privada aos Administradores que não possuem vínculo empregatício 
ou que trabalham em empresas que não possuem fundo de pensão, atualmente 
um privilégio de apenas 4 milhões de trabalhadores brasileiros.

Além da aposentadoria programada, o participante poderá optar pelo Capital 
Adicional de Risco, contratando por valores muito competitivos, coberturas para 
invalidez e pensão por morte, bem como, poderá utilizar o benefício � scal, dedu-
zindo o valor das contribuições pagas durante o ano na Declaração de Ajuste do 
Imposto de Renda, até o limite de 12% da renda bruta anual.

Por meio da Associação dos Participantes do Fundo Paraná – ASFUNPAR – to-
dos os administradores que aderirem ao Plano poderão inscrever seus parentes 
até 3º grau, como cônjuges, � lhos, netos, irmãos, criando desta forma o vínculo 
associativo para que os mesmos tenham acesso ao Plano e possam contribuir para 
suas aposentadorias, com todos os benefícios do Plano ACPrev/SINAEP.

Entre em contato com nossos consultores e agende uma visita para conhecer 
as vantagens do Plano e fazer simulações de benefícios.

Telefone: (41) 3351-9959/9642. Site www.fundoparana.com.br.

O primeiro grá� co (esq.) representa o patrimônio 
acumulado. O outro (dir.) traz dados sobre

o número de participantes.

Desde 2005, 
início do Plano, 
superou 178% 

de rentabilidade 
líquida.

Participantes do 
plano podem 

inscrever parentes 
até terceiro grau 

familiar.
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Argentina França

Uruguai Espanha

Itália Inglaterra

Número total de turistas que vieram

EUA Paraguai

Alemanha Portugal

Chile Colômbia

Fonte - D
epartam

ento de Polícia Federal e M
inistério do Turism

o - 2011

1.593.775 207.890

261.204 190.392

229.484 149.564

594.947 192.730

241.739 183.728

217.200 91.345

• Concentração de renda acima de R$1.000,00, disposto a 
pagar até R$2.000,00.

• Grande parte já se aposentou.
• Considera como itens importantes no produto turístico 

passeios, alimentação e atendimento.
• Viaja em média duas vezes por ano.
• As viagens costumam ser longas, de quatro a dez dias de duração.
• Mais de 60% viaja com familiares.
• Prefere viajar de ônibus e avião em proporções equivalentes.
• Passeios culturais e compras são as atividades preferidas 

durante a viagem.
• Prefere viajar na baixa temporada, apesar de gostar de viajar 

no verão.
• A motivação para as viagens são o preço das passagens aéreas, 

opções de lazer, preço da hospedagem, conforto durante o 
trajeto, preço do transporte terrestre.

• Os dez destinos preferidos são: Natal, Fortaleza, Lins, Caldas 
Novas, Serra Gaucha, Salvador, Porto Seguro, Maceió, Foz do 
Iguaçu e Santos.

Fonte: Revista Brasileira de Administração, número 83.

com + de 61?
TURISTA

Quem é o 

Aproveitando
a deixa

PRINCIPAIS EMISSORESAndré Caldeira, diretor da Propósito Estratégia e Desenvolvimento 
Humano, enumerou para a Revista do Comércio, no 164,  OITO atitudes 
que fazem a diferença nos pro� ssionais que conseguem ter uma carreira 
de sucesso, sem deixar de lado a vida pessoal.

1) Autoconhecimento: onde se quer chegar, a que preço e de que forma.

2) Disciplina: usar 30% da disciplina do trabalho para a vida pessoal.

3) Ter um hobby ou atividade de relaxamento 
fora do trabalho.

4) Curtir família, � lhos e pessoas queridas: o 
tempo passa rápido e os assuntos tão rele-
vantes de hoje no trabalho são pequenos 
perto da importância do tempo com essas 

pessoas.

5) Cuidar da alimentação, praticar exercícios 
físicos e evitar consumo excessivo de 

álcool.

6) Planejar a carreira de três em três 
anos, revendo prioridades e objetivos.

7) Ler e estudar outros assuntos não 
diretamente ligados ao seu trabalho, 
para mudar o canal cerebral e 
aprender algo novo.

8) Aproveitar a vida e os momentos 
de hoje, sem se preocupar demais 
com o amanhã ou o ontem, pois 
estamos aqui todos de passagem.

Foto disponível na internet
Tucca By Night News.

4

3) Ter um hobby
fora do trabalho.

4) Curtir família, � lhos e pessoas queridas: o 
tempo passa rápido e os assuntos tão rele-
vantes de hoje no trabalho são pequenos 
perto da importância do tempo com essas 

pessoas.

5) Cuidar da alimentação, praticar exercícios 
físicos e evitar consumo excessivo de 

álcool.

6) Planejar a carreira de três em três 
anos, revendo prioridades e objetivos.

7)
diretamente ligados ao seu trabalho, 
para mudar o canal cerebral e 
aprender algo novo.

8)
de hoje, sem se preocupar demais 
com o amanhã ou o ontem, pois 
estamos aqui todos de passagem.

Foto disponível na internet
Tucca By Night News.



5www.sinaep.org.br 5www.sinaep.org.br

Aproveitando
oportunidades

As precursoras das delicatessens foram as 
grandes mercearias, revendedoras de secos 
e molhados. Nos últimos dez anos, tornaram-
-se lojas menores, mais aconchegantes, com 
decoração distinta e destinadas às exigências 
dos consumidores da Classe A. Com o aban-
dono do antigo hábito de compras mensais, 
uma boa gerência de atendimento e estoque 
signi� ca sucesso para esse tipo de negócio.

Ramo de atividade: Delicatessen.

Tipo de negócio: Comércio varejista de 
produtos nacionais e importados como 
bebidas, alimentos enlatados e em conser-
va, condimentos, doces e geleias, balas e 
chocolates, pães e biscoitos, massas, cereais, 
snaks, frios e laticínios, peixes e carnes 
defumadas, patês e manteigas nacionais e 
importadas.

Investimento inicial:

Área física: Imóvel de 60 a 120 metros 
quadrados.

Número de empregados: 3 a 4 funcioná-
rios.

Lucratividade: 

Taxa de retorno: 24 a 36 meses.

Fonte: Revista Brasileira de Administração, número 83.

O contabilista Flávio Serpejante Peppe, diretor da Ernst & Young, uma das principais � rmas 
internacionais de auditoria e assessoria tributária, diz que os pecados capitais “são todos 
aqueles em que há perda de dinheiro e/ou expõem a empresa a riscos potenciais e 

efetivos. Se você tem o espírito empreendedor é bem capaz de ter cometido vários deles em 
algum momento administrativo. Mas será que podemos chamar tais “erros“ de pecado? Conheça 
os principais deslizes e pense a respeito. 

1. Inexistência de um plano de negócios - Você não conseguirá provar a investidores ou pos-
síveis sócios que vale a pena investir na sua ideia se não tiver um plano de negócios detalha-
do. Isoladamente, uma boa ideia não é sinônimo de sucesso.

2. Falta de visão de longo prazo - Depois de iniciadas as operações da empresa, o empreen-
dedor normalmente espera obter resultados imediatos. Não considera o prazo de maturação 
que o negócio exige para a recuperação do investimento e não consegue projetar a sua 
empresa no futuro. Por ansiedade ou por ter uma visão imediatista, pode desistir da empresa.

3. Ausência de controles internos - Muitas vezes por desconhecimento, o empreendedor não 
cria um conjunto de políticas e procedimentos para proteger o patrimônio da empresa. Ou 
seja, práticas que ajudam a prevenir a perda de bens, combater fraudes e permitir a geração 
de informações � nanceiras � dedignas.

4. Desconhecimento de aspectos tributários - O sistema tributário brasileiro é um dos mais 
complexos e a carga tributária é uma das mais altas do mundo. Por isso, é fácil cometer desli-
zes até mesmo involuntários. Mas não se pode alegar desconhecimento da Lei para justi� car 
má gestão tributária. O não pagamento de impostos ou o pagamento além do que é devido 
de fato, pode tornar o negócio inviável.

5. Confusão entre as contas pessoais e as da empresa - Situação muito comum entre micro 
e pequenas empresas, a mistura das despesas pessoais com as da empresa é um foco de 
complicações tributárias e � nanceiras para o negócio. É preciso separar o que é seu e o que é 
da empresa.

6. Inde� nição de fontes de � nanciamento - Uma vez de� nida a origem do capital necessário 
para abrir a empresa, é preciso prever as fontes de � nanciamento que sustentem o negócio ao 
longo do tempo. Muitas vezes, o empreendedor não tem ideia de quanto será necessário para 
sustentar a empresa. Aí as di� culdades aparecem e ele se desfaz de bens pessoais ao procurar 
salvar o negócio.

7. Informalidade de operações - Na tentativa de reduzir custos, especialmente tributários, 
o empreendedor opta por adiar o quanto possível a formalização da empresa. Está errado, 
porque aumenta muito o risco de autuações � scais.

R$62.500,00 a R$108.000,00

12% a 15%

Pecados capitais
do empreendedor

O empreendedor deve estar atento e reconhecer
se tais pecados existem ou se o bom ou mau

comportamento administrativo é “coisa da cabeça“
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00-18

19-23

24-28

29-33

34-38

39-43

44-48

49-53

54-58

> 59

83,52

95,35

118,08

128,71

139,10

159,31

169,00

206,84

287,51

345,71

110,67

126,18

155,95

169,94

183,54

210,09

222,87

272,27

377,52

453,20

73,51

83,87

103,73

113,06

122,12

139,83

148,30

181,43

252,00

302,94

97,35

110,93

136,97

149,22

161,12

184,36

195,54

238,77

330,84

397,08

63,52

72,38

89,41

97,41

105,18

120,34

127,61

155,99

216,50

260,15

84,05

95,67

118,00

128,49

138,69

158,62

168,19

205,25

284,17

340,95

Faixa
Etária Enferm. Enferm. Enferm.Apto. Apto.Apto.

Família 1 ou 
2 pessoas Família 3 pessoas Família com 4 ou

mais pessoas

Tabela atualizada de valores pela sua idade,
dos dependentes e número de pessoas

Para o Administrador que pretende começar ou atualizar o seu
Plano de Saúde Unimed, esta pode ser a oportunidade que faltava 

Adesão sem carência

Conheça
as regras!
Até o dia 15 de julho de 2013, o Adminis-

trador associado SINAEP pode usufruir, 
sem carência para consultas e exames 

simples, com a inclusão de genros e noras dos 
menores valores do Plano de Saúde Unimed, 
oferecidos por meio do convênio entre o Sin-
dicato dos Administradores do Paraná e a Uni-
med Federação do Paraná.

No site do sindicato www.sinaep.org.br 
encontra-se o regulamento, contrato e tabela 
de valores.

Modalidades do plano
Ambulatorial/Hospitalar/Obstetrícia: co- 

participação de 30%, apenas em consultas e 
exames realizados fora do internamento. (Com 
participação máxima do usuário de R$50,00 
por procedimento).

Quem já aderiu
Em 2010, ano de início do convênio, 1.140 

usuários aderiram ao Plano de Saúde Unimed, 
pagando menores valores. Agora, com o últi-
mo levantamento realizado em dezembro de 
2012, já são 2.253 contratos em vigência. Os 
dados são do demonstrativo anual enviado ao 
SINAEP pela Unimed Federação Paraná.

Pesquisa de satisfação
O SINAEP fez, via e-mail, uma pesquisa de 

satisfação entre os Administradores que pos-
suem o Plano de Saúde Unimed adquirido por 
meio do convênio com o sindicato. O ponto 
mais destacado foi a economia por conta das 
mensalidades em condições especiais para a 
categoria.

Administração do plano
É importante ser de conhecimento do Ad-

ministrador que a administração do Plano de 
Saúde Unimed é da operadora, incluindo to-
das as atividades como: marcação de consul-
tas, liberação de exames, lista de médicos que 
atendem pelo plano, etc.

Cabe ao SINAEP a garantia de cumprimen-
to das condições que constam no contrato do 
convênio assinado com a Unimed Federação 
Paraná, bem como, das condições diferencia-
das de adesão para o Administrador a� liado 
ao sindicato. Portanto, o Administrador que 
deseja realizar adesão deve ler atentamente o 
regulamento, contrato e tabela de valores. 

Adesão ao plano
1) Para aderir você deverá entrar no site 

www.sinaep.org.br, preencher o plano de ade-
são, imprimir 3 vias, assinar e rubricar todas as 
páginas.

2) Se você ainda não é associado, acesse o 
site www.sinaep.org.br, preencha a � cha- ca-
dastro, imprima, assine e envie para o SINAEP.

4) Anexe toda a documentação:
a) Plano de adesão preenchido e assinado.
b) Ficha de cadastro do SINAEP preenchida 

e assinada.
c) Carta de saúde.
Envie tudo para o SINDICATO DOS 

ADMINISTRADORES DO PARANÁ - Rua Emiliano 

Perneta, 297, 12º andar, conjunto 122 - CEP 
80010-050 - Centro - Curitba/PR.

Sua inscrição é feita pelo SINAEP e a Uni-
med remeterá diretamente para você a sua 
carteirinha (só após receber a carteirinha você 
poderá utilizar o seu plano de saúde).

Dúvidas
Ligue para o SINAEP no telefone (041) 

3222-1716 ou diretamente para o telefone da 
UNIMED 0800-414554 ou envie e-mail para o 
endereço sinaep@sinaep.org.br. Também é 
possível acessar www.sinaep.org.br ou o site 
da Unimed www.unimed.com.br.


