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Indústria eletrônica fatura menos Construção social oferece serviços
■ O faturamento da indústria eletroeletrônica deve cair
4% em 2014, segundo a Associação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica (Abinee), que no início do ano previa
alta de 5% a 6%. “Nosso crescimento está muito acoplado
ao crescimento do PIB”, justificou o presidente da entida-
de, Humberto Barbato. Segundo ele, a Abinee previa alta
de 3% para o PIB e agora prevê um crescimento zero.

C
om o objetivo de pressionar o Con-
gresso Nacional a votar o projeto de
lei (PL) 4.434/2008, que reajusta as

aposentadorias do INSS pelo mesmo núme-
ro de salários mínimos da época de sua con-
cessão, e o Projeto de Emenda Constitucio-
nal (PEC) 555/2006, que extingue a cobran-
ça de contribuição previdenciária de aposen-
tados e pensionistas, o Una-Se — Movimento
Unificado dos Aposentados do Serviço Públi-
co e da Iniciativa Privada — reuniu mais de
400 pessoas na manhã de ontem, no centro
de Porto Alegre.

Conforme Vilson Romero, um dos organi-
zadores do movimento vinculado aos servi-
dores públicos, “dois terços dos eleitores
brasileiros estão, de alguma forma, ligados
a aposentados e pensionistas e, por isso, é
preciso que os parlamentares entendam a
importância deste segmento para o país”.
Já o organizador do movimento ligado a apo-

sentados da iniciativa privada, Sérgio Viei-
ra, acredita que “unindo esforços entre os
dois segmentos será possível ganhar força
para que as pautas saiam da gaveta e en-
trem em votação”. O presidente da Confede-
ração Brasileira de Aposentados e Pensio-

nistas (Cobap), Warley Martins Gonçalles,
informou que os projetos já passaram pelo
Senado e por todas as comissões do Con-
gresso. “Agora, precisamos que sejam apro-
vados no plenário da Câmara dos Deputa-
dos”, ressaltou. Atualmente, no Brasil, exis-
tem 30 milhões de aposentados e pensionis-
tas pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e 10 milhões pelo serviço público.

Além de Porto Alegre, o protesto já foi
realizado em Brasília e, no próximo dia 28,
pensionistas e aposentados farão ato no cen-
tro do país. A manifestação do Una-Se come-
çou por volta das 9h20min, partindo da esta-
ção rodoviária em direção à avenida Mauá,
seguindo até a praça Revolução Farroupi-
lha, em frente ao Mercado Público, onde per-
maneceu até as 11h. Durante a caminhada,
o trânsito na área central da Capital ficou
lento, conforme a Empresa Pública de
Transporte e Circulação (EPTC).

■ As entidades da indústria da construção civil realizam
amanhã a 8ª edição do Dia Nacional da Construção Social
(DNCS), no Sesi Rubem Berta. Os serviços oferecidos no
local estão relacionados a cidadania, lazer, educação e saú-
de. Os trabalhadores e seus familiares serão atendidos por
6 mil voluntários e representantes de 700 parceiros, como
empresas, entidades da sociedade civil e pelo governo.
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País tem 30 milhões
de aposentados e

pensionistas do INSS
e 10 milhões pelo
serviço público.
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■ O México será o destino dos vencedores da 12ª edição do Prêmio Talen-
to Engenharia Estrutural, iniciativa da Gerdau, em parceria com a Abece
(Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural) para fomen-
tar a inovação em obras de engenharia. Considerado o “Oscar” do setor, o
prêmio acumula ao longo dos anos 1,3 mil projetos inscritos e 37 vitorio-
sos. Empresas e profissionais podem cadastrar seu projeto no site www.
premiotalento.com.br até o dia 31 de agosto.

■ A greve dos servidores do IBGE já acabou, mas seus efeitos ainda são
sentidos. Ontem, o IBGE divulgou apenas a taxa de desemprego de quatro
regiões metropolitanas (Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Pau-
lo). Porto Alegre e Salvador ficaram de fora. Em maio e junho, a pesquisa
também foi divulgada incompleta. A taxa média de desemprego de maio a
agosto sairá agora em 25 de setembro, às vésperas das eleições, anunciou
o IBGE. A divulgação da Pnad Contínua foi adiada para novembro.

Vencedor do Talento Engenharia no México Greve faz IBGE adiar anúncio de pesquisas

Passeata reúne aposentados
Una-Se levou 400 participantes às ruas para pressionar Congresso a votar pauta de reivindicações

Quase mil pessoas de di-
versos lugares do mundo esti-
veram no Bourbon Country
para saber das novidades
apresentadas no evento Bra-
sil JS, que reúne em Porto
Alegre programadores e inte-
ressados no JavaScript, prin-
cipal linguagem de interfaces
da Internet. Palestrantes bra-
sileiros e profissionais de Es-
tados Unidos, Argentina, Ale-
manha e Espanha comanda-
ram o debate a respeito da
evolução do sistema.

Conforme um dos idealiza-
dores do evento Felipe Mou-
ra, a ideia de reunir pessoas
interessadas no assunto sur-
giu porque não haviam infor-
mações disponíveis para
quem trabalha com o JavaS-
cript. “Tinha alguma coisa so-
mente em blogs em inglês.
Mas como as mudanças são
muito rápidas, quando eram
divulgadas, já estavam defa-
sadas. A cada três meses mu-
da muita coisa”, comentou. O
encontro termina hoje.

Manifestantes fizeram caminhada pelo Centro
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Brasil JS recebe
mil internautas


