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Jornal do
Sinaep

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

A Assembleia Geral Ordinária que de� niu o valor da 
Contribuição Confederativa/16 do SINAEP foi realiza-
da em 30/09/16, com convocação publicada no jornal 

Indústria e Comércio do dia 28/09/16.
Os Administradores presentes aprovaram e mantiveram o 

valor de R$170,00 (cento e setenta reais), o mesmo do ano 
passado, com vencimento em 05/12/16.

Mantendo o compromisso assumido com a categoria em 
anos anteriores, foi aprovada, na mesma assembleia, a propos-
ta da diretoria executiva de quitar a Contribuição Sindical/2017 
dos Administradores que pagarem a Confederativa/2016 e 
solicitarem, no e-mail sinaep@sinaep.org.br, a guia da Sin-
dical/2017 devidamente quitada. As solicitações serão re-

cebidas até o dia 31/12/2016, lembrando que as guias da 
Sindical devem ser apresentadas às empresas, evitando, desta 
forma, o desconto de um dia de trabalho no mês de março 
de 2017, o que é extremamente vantajoso para o pro� ssional.

Além desta grande vantagem, o Administrador que ain-
da não é sócio, ao pagar a Contribuição Confederativa/2016, 
tem como opção associar-se ao SINAEP, mediante o preen-
chimento da � cha de inscrição, e ter direito a serviço gratui-
to de assessoria jurídica, participação no Plano de Saúde da 
UNIMED, no Plano de Previdência SINAEP/ACPrev e no Plano 
Odontológico Extramed/SINAEP.

Mais informações: acesse www.sinaep.org.br, ligue para 
(41) 3222-1716 ou envie e-mail para sinaep@sinaep.org.br.

Para saber o valor correto da mensalidade e 
entender se vale a pena optar pela adesão ao 
plano de saúde, é preciso considerar a faixa 
etária e opção de acomodação da tabela 
Unimed.  Nós ajudamos a fazer a conta. 
                    PÁGINAS 4

APRENDA A CALCULAR O VALOR MENSAL DO PLANO UNIMED

Por que é uma 
vantagem
quitar a

Confederativa?Confederativa?
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Por que é uma 

• Plano de Saúde Unimed/SINAEP
• Plano de Previdência SINAEP/ACPrev
• Plano Odontológico Extramed/SINAEP
• Serviço gratuito de Assessoria Jurídica

Para associados:
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• ITAIPU BINACIONAL
Na Itaipu, em outubro, iniciaram-se as negociações do 

ACT 2016/2017.

• COPEL
Em setembro aconteceu a negociação do ACT 

2016/2017, com a participação dos Administradores.

ACTs e
Negociações

Cada vez menos os aposentados 
querem parar de trabalhar. 
Depois que a tão sonhada pausa 

na vida pro� ssional chega, � car no sofá 
ou engatar uma viagem na outra é algo 
fora de cogitação, pelo menos para 
quem tem o espírito empreendedor.

Uma matéria na revista “Viverbem 
Mais”, da Gazeta do Povo, aproveitou 
essa tendência para indicar alguns tipos 
de investimentos que podem resolver a 
questão de parar ou não de trabalhar, se 
feitos com cautela e conhecimento de 
causa. Veja o que a publicação destaca:

• Franquias são arriscadas
O retorno � nanceiro é demorado 

e há riscos. Franquias, segundo os 
especialistas, são tão arriscadas quanto 
iniciar um negócio novo. O retorno do 
dinheiro investido em franquias vem a 
longo prazo, e a pessoa precisa saber 
se terá dinheiro para investir. Uma 
alternativa menos arriscada é tornar-se 
um investidor anjo de start up’s, pois 
dependendo do negócio, o valor inicial 
não precisa ser tão alto.

E depois da 
aposentadoria?

• CDB
O CDB é uma das melhores escolhas. 

É um investimento conservador, com 
facilidade para saque e acompanha a 
taxa de juros da economia.

• Tesouro Direto
Comprar títulos públicos do Tesouro 

Nacional é um dos investimentos mais 
seguros. Aplique na Letra Financeira do 
Tesouro, modalidade que acompanha a 
taxa Selic e com valor a partir de R$100. 
Acesse o site do Tesouro Nacional para 
saber mais.

• Caderneta de poupança
Fique atento à data de aniversário 

da poupança, aquele dia que o 
rendimento acontece. Se sacar sem ver 
a data, é possível que se perca um mês 
de rendimentos.

• Novo negócio
Se a ideia é ofertar um serviço 

diferente do antigo trabalho, analise com 
cuidado o mercado. Nunca comprometa 
mais de 20% do dinheiro que tem. Fonte: Viver Bem | Março/2015.
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Planejamento

Análise

Integração

Maturidade

Ação

Identi� car o que marcar para 
referência

Identi� car empresas que 
servem como referências

Determinar o método de coleta 
de dados e efetuar a coleta

“Na Atari, todos os bimestres 
tínhamos um jantar, onde 
celebrávamos o funcionário que 
tinha tido a ideia mais maluca que 
tinha falhado. Sem errar, não se 
aprende”.

“Quando você sempre diz não, você 
está sempre certo. Nunca assume 
responsabilidade, não constrói nada. 
Muitos pro� ssionais constroem 
carreiras inteiras assim. Eles estão 
matando a sua empresa. Não tentar 
coisas novas não é mais aceitável”.

“Vira e mexe, encontramos 
pro� ssionais muito criativos, 
apaixonados e geniais, porém sem 
habilidade social. Coloque-os num 
porão. Crie um turno noturno para 
eles. Encontre uma maneira”.

“Quando a companhia cresce, a 
preocupação de proteger a marca se 
torna perigosa. Separe um grupo de 
pro� ssionais e deixe eles operarem 
como uma start up”.

“Frequente convenções de 
quadrinhos. Por quê? Porque 
metade das pessoas lá é louca. 
Existe uma linha muito tênue entre 
genialidade e loucura”.

“Paixão é essencial. Seja apaixonado 
e se rodeie de pessoas apaixonadas”.

Determinar a atual “falha” de 
desempenho

Projetar futuros níveis de 
desempenho

Comunicar as descobertas 
do benchmarking e obter 
aceitação

Estabelecer metas funcionais

Desenvolver planos de ação

Implementar ações especí� cas 
e monitorar progressos

Renovar os marcos de 
referência (benchmarking)

Posição de liderança atingida

Práticas plenamente integradas 
aos processos

Fonte: Livro “Benchmarking - O caminho da qualidade total, 
Robert Camp” (informação publicada na revista Administrador 

Pro� ssional)

Como não deixar escapar um novo 
Steve Jobs, de acordo com
Nolan Bushnell

As frases básicas do
benchmarking

1

2

3

6

7

8

4

5

9
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12

Ofamoso engenheiro eletricista 
e empreendedor americano 
Nolan Bushnell é fundador da 

Atari e da rede de fast food Chuck E. 
Cheese’s.

Bushnell foi o primeiro e o único a 
dar um emprego a Steve Jobs, futuro 
fundador da Apple. Na época, Jobs 
estava longe de ser o candidato ideal, 
sequer o candidato aceitável.

Em uma palestra no HSM Expo 
Management, Bushnell disse que 
“nos próximos dez anos, vamos 
experimentar mais mudanças do que 
nunca. As empresas que não mudarem 
� carão para trás”. Por isso, encontrar 
pro� ssionais que fujam ao senso 
comum é necessário.

Veja as dicas dele!

Fonte: Revista Administrador Pro� ssional

Celebre o fracasso

Procure intensidade

Livre-se de quem 
sempre fala não

Mantenha o espírito de 
pequena empresa

Procure e vivencie 
tribos de inovação

Encontre um lugar 
para os profi ssionais 

“terríveis”

8 passos para vender uma ideia
• Seja  natural e acredite na ideia que está querendo passar

• Fale com emoção

• Conheça bem as características dos ouvintes

• Adapte o vocabulário ao tipo de público

• Conte logo no início quais os benefícios

• Conheça muito o assunto que irá apresentar

• Fale com ritmo, alternando o volume e a velocidade da fala

• Seja bem-humorado, mas não caia na vulgaridade

Consiste no processo de busca das 
melhores práticas numa determinada 

indústria que conduzem ao 
desempenho superior. O processo 

contempla, por exemplo, a sua 
divulgação pelo marketing. 

Benchmarking
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A tabela Unimed acima apresenta 
os valores do plano para os 
Administradores associados ao 
SINAEP.

1 ou 2 Pessoas

Exemplos de como calcular o 
valor mensal do Plano Unimed

Administrador com 50 anos + Esposa com 47 anos + 1 Filho com 21 
anos, em apartamento (Titular + 2 Dependentes). Para o administrador 
R$ 323,60 + esposa R$ 265,03 + fi lho R$ 150,36.
Total mensal = R$ 738,99.

Administrador com 45 anos + Esposa com 40 anos + Filho com 20 anos 
+ Filha com 16 anos, em enfermaria (Titular + 3 Dependentes). Para o 
administrador R$ 172,93 + esposa R$ 163,08 + fi lho R$ 98,10 + fi lha
R$ 86,08:
Total mensal R$ 520,19.

Administrador com 30 anos e esposa com 27 anos em enfermaria 
(Titular+1 Dependente). Para o administrador R$ 174,43 + esposa
R$ 160,02.
Total mensal = R$ 334,45.

Administrador com 25 anos em apartamento (único titular do plano). 
Total mensal = R$ 211,36.

=

=

=

=

R$738,99

R$520,19

R$211,36

R$334,45

Todos os exemplos de mensalidade do Plano de Saúde Unimed oferecido aos Administradores 
associados ao SINAEP, com valores especiais por causa da parceria com o sindicato, têm como 

base de cálculo a tabela de valores  da Unimed publicada abaixo. Os valores dos exemplos con-
sideram a faixa etária e opção de acomodação da tabela (enfermaria ou apartamento).

>59
54-58
49-53

44-48

34-38
39-43

24-28
19-23

Faixa
Etária

Família
1 ou 2 pessoas

Enfermaria Enfermaria EnfermariaApartamento Apartamento Apartamento

Família
3 pessoas

Família acima
de 4 pessoas

29-33

00-18 113,19
129,22 113,65 98,10171,02 150,36 129,67

174,43 153,20 132,00230,32 202,23 174,15

215,90 189,51 163,08284,73 249,87 214,98

280,31

468,51

245,87

410,55

211,39

352,55

369,01

614,21

323,60

538,14

278,32

462,82

160,02 185,64

188,50 218,37

229,03 265,03

389,64 448,36

149,98

211,36 121,17

248,76 142,54

302,06 172,93

511,64 293,40

99,61

140,57 159,92

165,51 187,98

200,97 227,95

341,51 385,14

131,94 86,08 113,90

Em caso de dúvidas, entre em contato 
com o SINAEP pelo telefone (41) 3222-1716 
ou via e-mail: sinaep@sinaep.org.br

*Valor máximo por procedimento passivo de 
coparticipação será de R$ 67,88, reajustado 
na data de aniversário do contrato.


