All

FOLIIA DES.PAULO

DOMINGO , 11 OE OUTUBRO tlE 1018

***

mercado
Maria Cristina Frias

MERCADO ABERTO
Cobrança de taxa
opõe associação
patronal e
sindicato em SP
A robrança

d~

ronuibuiç1io

n:lldo dos Santos. prcsidCil·
redaApas.
"1-louveempres<irio que in·
cenrivou os funcionários afa7.erafih Vamos denunciar is-

so ~ promotoria·, diz Ric~rdo
Putah, presidentedosindicato dos t-orm:rciários.

INilUSTlllA 0 Pl~no d~ ln·

centivo ii Cadeia do Plástico. daAbip];J.';t (associa~;] o
do sewr) rom a Braskem,
re<:~ber::\ fl$35 milhões;~fé
o fim dcsw~no. Os recursos
v:io pam projetos de e.xport;tç5o e l"Olllpetitividade.

Cere:a de so mil emprega-

assisren~ial do~ ~mpn:gados

do8 ped iram

CUSTO .•• Orç<~memo io~u

desuj)l'rmemldos deS:io Paulo tem ~erado controversia

m~roacima

liciente é o desaliú mais citado por auditores internos no Braoil. O problema

ent~ a Apas (associação <los

H isençúo, nti.da média histó·
rica, de3o mil, segundo ele.

O acordo t"("Speita uma de·
cisão judicial que permitiu a
o sindicato dosmmerüi.rios. cobmnÇJ do:ssa fornlil, en~o
!~13 convenção rolctivaass.i- cabe recu~o. segundo Álvaro
nada pelo Sincovaga {sindica- Fun:ulo. do Sincovngn.
"A cláusub inverte a lógica
to dos varejiswsde alimentos)
e apmv:1d.1 pelos n-:~b~lhado da reforma rrah.1lhista, m.1s
!'l's,um~taxademéR$1:Jser.i n3ot' ileg<Il porque mantém o
cobrada de roda a categoria. direiro de n;>o pa;tr•. diz Gise·
"Alei dizqueopagamemo In Freire. do Cescon HnJTieu.
é fal·ult.~tivo.mas quem n~o
"Essa p~rte da convenç·iio
quis pagartcwde ir às sedes só dewria valer P<1ra ossindi·
do sindicato e fazer fila até a calizados". diz Manuel a "J'Jva·
última sexta(19)".artrma no- res, sOt:ia do :Siqul'irJ Castro.
supcrmcrc;~dos

paulisws) e

foi kmbrodo por 33% dos
143 o:xeculivos ouvidos no

poíspcloDcloitwcpclo I! A
Rrnsil (instituto do sem r).
••• BRASIL Nn

média dos 40

paisesco~~Su.ltados, :q% dos

au!liroresdesw.caram a fal~rba.

Globalmente,
37% dos prolissiona is consideraram como o pior obstáculo a falt'-1 de habilidades
outalemos-Js%no BrJsil.

m de

ENERGIA PRÓPRIA
A pott'ncia instalada ~m ge·
roção distribuída (quando
(>consumidor produza própri~ cn cq,~.~ c gera crédttos)
praticamente dobrou nos prim~iros nove m~ses d~ste ano.
FOram 1-75,"1~ !lOVOS MW
(me~mv;ms), segundo dados da Aneel (agffida reguladora) compiladas pela g~ 
'-adora zeg, do grupo Capitalc Enct~ia_ OBrosil tem hoje
no total. 55"1 MW instalados.
'"Quem mais adere são o:;
consumidores com unida desde baixa tensão que nem
~mpretêm comooptarpelo
men.:ado llvrelem que t' pos·
slvel escollier e quemcompr.lr enel"llia ]".diz nmielllossi. presidente d" 7.eg.
"Além desupenncl\'ados. tC·
mos visto muito inte~sse de
n:desde drogarias e vestu:írio.·

Potência instalada de geração distribulda por mês,
emMW

O crescimenro tem acelera- da ABGD (Associação Brasi dodesde que se tornou possí- leir,;~ de Geraç-:io DistTibuída).
vd. em"lot6, ~ reuni5odev-á"Também passamos a "l:!r
riasempr('sascm Lull consór· mais linhas de bancos para
I:ÍO OUI:OOpt'rJtiVJ, diz B..Íf o segmento. m;ts es:;o;: '-linda
b~<ra nubi m. vice-pn.-sidcnte
t' o m;üor gargalo do setor."

