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Estadão demite quem defende voto do pobre

A psicanalista Maria Rita Kehl, em entrevista ao competente jornalista Bob Fernandes, do Terra Magazine, conta ter sido demitida
pelo O Estado de S. Paulo depois de escrever, sábado (2), artigo sobre a desqualificação dos votos dos pobres. O texto,
intitulado Dois pesos & , gerou grande repercussão.
Quinta (7), ela falou ao Terra Magazine sobre sua demissão:
- Fui demitida pelo O Estado de S. Paulo pelo que consideraram delito de opinião ( &) Como é que um jornal que anuncia
estar sob censura, pode demitir alguém só porque a opinião da pessoa é diferente da sua?
O fato mostra, mais uma vez, que não existe liberdade nos jornalões . Com eles, é assim: ou reproduz a voz patronal do
dono ou vai pra rua.
E aí, Fenaj? Até o início da noite de ontem (quinta), não havia uma única linha sobre o tema no site da Federação dos
Jornalistas (Fenaj) e também na página da outrora combativa ABI. Fonte: Agencia Sindical

Brasil terá 200 novas revistas até 2020

De acordo com o presidente executivo da Abril Mídia, Jairo Mendes Leal, serão lançadas no mínimo 200 novas revistas no
Brasil até 2020, uma média de 10 lançamentos por ano. A declaração foi feita no Fórum Aner, realizado em São Paulo em
meados de setembro. O crescimento deve ser impulsionado pela classe C, que atualmente representa 49% da população do
País. Em 2010, foram lançados 13 títulos e, no primeiro semestre, o setor de revistas cresceu 4,3%, com destaque para as
publicações voltadas para o público adolescente, que cresceram 55%. Técnologia Gráfica

AlphaGraphics Barra aumenta produtividade em 80%

A AlphaGraphics Barra, localizada na Barra da Tijuca (RJ), anuncia o aumento de 80% em sua produtividade, resultado da
aquisição das máquinas Heidelberg GTO 52/2 e Xerox DC 252. Com investimento de R$ 420 mil, a compra dos equipamentos
trouxe à empresa maior velocidade e flexibilidade no processo de impressão, que agora conta com o sistema híbrido: digital e
offset. De acordo com o diretor da AlphaGraphics Barra, Fábio Rondinelli, o baixo custo de impressão offset associado à
flexibilidade da impressão digital torna o mix da solução muito viável nas campanhas com dados variáveis e agora a empresa
poderá entregar pequenas, médias e grandes tiragens sob demanda. Publish Lupi atende pleito das

Centrais Sindicais sobre ponto eletrônico

O ministro Carlos Lupi (Trabalho) recebeu em Brasília, na terça-feira (5), representantes das Centrais Sindicais, que entregaram
ao ministro uma proposta para que a portaria 1.510, que estabelece adequações ao ponto eletrônico, reconheça os acordos
coletivos firmados entre Sindicatos e empresas referentes à jornada de trabalho. Participaram do encontro dirigentes da Força,
CUT, CTB, CGT, NCST e UGT.
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Vamos analisar com nosso jurídico um novo instrumento para chegarmos a um senso comum, pois vai depender do setor e do
porte da empresa. Acho que até o final do mês teremos esse levantamento , ressaltou o ministro. As Centrais propuseram
normas que assegurem cláusulas negociadas em acordos coletivos, como, por exemplo, tolerância com horário de trabalho.
Portaria - A medida que disciplina o ponto eletrônico vai permitir que o trabalhador tenha o controle exato da sua jornada de
trabalho. No encontro, Lupi explicou aos sindicalistas que para que os acordos coletivos celebrados entre Sindicato e empresas
sejam válidos, será necessária a elaboração de um outro instrumento que prestigie tais avanços.

www.mte.gov.br

Aposentado de 1988 a 2003 ganha nova revisão

Os segurados que se aposentaram ou tiveram algum benefício do INSS concedido entre 1988 e 2003 e ganhavam mais do que um
salário mínimo (hoje, R$ 510) podem conseguir, na Justiça, uma nova revisão.
Uma decisão do Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, de 26 de agosto, concedeu a um segurado um aumento de 4% na sua
aposentadoria e os atrasados (diferenças não pagas pelo INSS nos últimos cinco anos). A revisão pode dar um ganho mensal
de até R$ 134,31.
O aumento concedido pelo Judiciário deve-se ao fato de o governo ter reajustado, em junho de 1999 e em maio de 2004, o teto
previdenciário com um índice superior ao dos demais benefícios. Fonte: Agora SP

Confira se você está na malha fina do IR

O contribuinte que entregou a declaração do Imposto de Renda deste ano no início do prazo e não enviou uma retificadora,
mas ainda não recebeu a restituição, pode ter caído na malha fina.
Muitos contribuintes que enviaram a declaração no último dia do prazo (30 de abril) foram incluídos no quinto lote de
restituições, que foi liberado na semana passada e será pago na próxima sexta-feira.
A ordem da fila de pagamentos das restituições é formada principalmente com base na data da entrega da declaração.
Quanto antes o contribuinte envia o documento à Receita, mais cedo recebe a restituição. Quem envia uma retificadora, no
entanto, vai para o final da fila. Além disso, declarações entregues em formulários impressos são sempre as últimas a serem
processadas. Fonte: Agora SP
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