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Dia 14/11, às 18 horas, a missa de 7º dia da MEL, da OAB-SP na 
igreja N.S.do Carmo, na Aclimação
A missa de sétimo dia da Mel será domingo, dia 14 de novembro, na 
igreja Nossa Sra do Carmo, no bairro da Aclimação
Os amigos e admiradores do trabalho da saudosa MEL- era chamada pelos colegas- a advogada Maria 
Elisa  Munhol,  poderão  prestar-lhe  homenagem e  solidariedade  aos  seus  familiares  na  missa  que 
estará sendo celebrada na Igreja Nossa Senhora do Carmo, na Rua Brás Cubas, 163 , no bairro da 
Aclimação, no próximo domingo dia 14 de novembrto, às 18 horas. 

MORRE EM SÃO PAULO A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO IDOSO DA 
OAB-SP, A ADVOGADA MARIA ELISA MUNHOL
É com pesar que o Jornal da 3ª Idade noticia a morte da advogada Maria Elisa Munhol, presidente da 
Comissão  do Idoso,  da  OAB-SP e  também membro  do Conselho  Estadual  do Idoso,  ocorrida  no 
sábado dia 6 de novembro de 2010,vítima de cancêr, aos 62 anos.   O enterro foi no cemitério de 
Congonhas do Campo, no domingo,  dia 7, às 16 horas, acompanhado por diretores da entidade, 
advogados, amigos e familiares.   O presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, Luiz Flávio 
Borges D´Urso, lamentou profundamente a morte dela: "Maria Elisa Munhol deixa uma lacuna e muita 
saudade. Trabalhamos juntos durante anos, sendo que ela sempre demonstrou ser uma mulher forte, 
combativa, que abraçou as causas mais difíceis. Em nossa gestão deu uma importante contribuição na 
Comissão da Mulher Advogada e na Comissão de Defesa do Direito do Idoso, em nível estadual e 
federal", destacou D´Urso.   Maria Elisa Munhol graduou-se em Direito pela FMU, tendo colado grau 
em 1990. Fez carreira como advogada criminalista e integrava o Conselho Estadual do Idoso.
http://www.jornal3idade.com.br/page_7.html
http://twitter.com/jornalda3idade  -  De:"Hermínia Brandão"herminia@jornal3idade.com.br 
para:<josephabritto@yahoo.com.br>,feapesc@terra.com.br,feappar@terra.com.br,feasapeb@terra.com.br 

RECUPERAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO - Por Arnaldo Faria de Sá
A política de recuperação do salário mínimo é uma realidade, há cerca de dez 
anos atrás o salário mínimo era de R$ 151,00 (cento e cinqüenta e hum 
reais),  menos  de  cem dólares,  e  o  objetivo  caminhava  para  atingir  esse 
patamar.
A data base do reajuste acontecia no mês de maio, mudamos para abril, 
depois março, em seguida para fevereiro e finalmente, neste ano de 2010, 
para janeiro, nesse deslocamento aconteceu um ganho real.
Atualmente  o  salário  de  R$  510,00  representa  cerca  de  300  (trezentos) 
dólares, e com o reajuste provável para R$ 580,00, chegaremos a mais de 
340 (trezentos e quarenta) dólares; buscarmos o maior aumento de todos os 
tempos R$ 70,00 (setenta reais), mais que os concedidos em 2009 e 2006. 
Tivemos, com a participação do Congresso Nacional, a recuperação do salário 
mínimo e a mudança positiva da data base, mas estamos devendo o reajuste 
de  aposentados  e  pensionistas  que  ganham mais  de  um salário  mínimo. 
Neste ano de 2010 conseguimos aprovar um aumento com ganho real de 

7,72%, que diziam à época que iríamos quebrar  a previdência.  Já estamos terminando o ano e 
constatamos  que  a  Previdência  Social  Urbana  fechará  o  ano  com  superávit,  descontando-se  os 
benefícios assistenciais, que tem que ser suportado por outras fontes do tesouro.
Queremos que o reajuste para 2011 tenham garantido a recuperação presente para os aposentados e 
pensionistas, pois a recuperação passada está tratada no PL 4434/2008, do qual sou Relator, sem 
tratar dos atrasados, recuperando a partir da aprovação, um quinto a cada ano, escalonando-se em 
cinco anos o prazo para recuperação dos benefícios, que chegam a mais de 80% a 90%.
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È  bom  lembrar  que  o  Art.  58  das  Disposições  Transitórias  da  Constituição  Federal  de  1988, 
transformou os benefícios da época em número de salários-mínimos, e essa cultura prevalece até 
hoje, mesmo após a Lei 8.213/1991 ter mudado a forma de reajuste, lembrando que foi nessa época 
que  aconteceu  a  diferença  dos  famosos  147%,  que  os  aposentados,  com  nossa  participação, 
receberam por ordem judiciais em 1992, e desde então e agravados pelos planos econômicos, as 
perdas se impõem e têm que ser recuperadas.
Podemos com satisfação afirmar que o salário mínimo está em fase de recuperação, mas estamos 
devendo essa recuperação para aposentados e pensionistas.
Vamos buscá-la, com muita luta!
Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal por São Paulo, reeleito para seu sétimo mandato  
consecutivo com 193.000 votos, primeiro do partido no Estado.

Aposentadoria acima de um salário mínimo pode ter até 7,8% de 
aumento  Sex, 12 de Novembro de 2010 - 09:18h Por Ana Magalhães,no Agora
O líder do governo no Congresso, deputado Gilmar Machado (PT-MG), afirmou que o governo quer dar 
um reajuste acima da inflação, no ano que vem, para os aposentados e os pensionistas do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social) que ganham mais que um salário mínimo - R$ 510, em valores 
atuais.
"Queremos dar entre 70% e 80% do [reajuste] que será dado ao salário mínimo", disse o 
parlamentar, que também representa o governo na Comissão Mista de Orçamento.
Segundo o Agora apurou, o governo tem recursos para elevar o salário mínimo para valores entre R$ 
550 e R$ 560 em 2011. 
Caso esses valores se consolidem nas negociações entre o governo e as centrais sindicais, as 
aposentadorias do INSS teriam aumento entre 5,5% e 7,8% a partir de janeiro. 
O ganho real - acima da inflação - para os benefícios do INSS pode chegar a 2,1%, já que a inflação 
estimada para este ano é de 5,52%. Texto reproduzido pelo DIAP 12.11.2010

Ministro diz que não vai propor “nenhum centavo a mais” para 
mínimo
Se depender do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, o salário mínimo em 2011 será de R$ 
538,15, como prevê a proposta orçamentária do Executivo. Após se reunir nesta terça-feira (9) com o 
relator-geral do Orçamento, senador Gim Argello (PTB-DF), Bernardo disse que um reajuste maior 
depende de decisão política.  "A decisão que está sendo discutida é política. Sou um mero técnico, um 
burocrata da administração, e não vou tomar essa decisão”, afirmou o ministro. “Mas quero declarar 
para vocês que não vou propor nenhum centavo a mais do que o que está na lei. Isso não está na 
minha alçada."
Após  a  reunião,  Gim Argello  voltou  a  dizer  que  garante  um salário  mínimo  de  R$ 540 em seu 
relatório, mas que é possível um reajuste maior, “de R$ 550, por exemplo”. Na próxima terça-feira 
(16), o relator se reunirá com sindicalistas, que pressionam para o valor chegar a R$ 580.
O Congresso tem até  o dia  22 de dezembro para aprovar  o Orçamento.  Se houver  impasse,  os 
parlamentares poderão adiar o recesso legislativo, segundo o presidente do Congresso, José Sarney. 
"Farei tudo para que nós aprovemos dentro do prazo. Se for necessário alguns dias a mais,  nós 
estenderemos”, disse Sarney.  Fonte: Agência Câmara 09/11/2010 17:15Reportagem - Marise 
Lugullo / Rádio Câmara Edição – Daniella Cronemberger

A FUNDAÇÃO ANFIP  TEM NOVIDADES QUE SERÃO MUITO ÚTEIS 
PARA TODOS

Caro leitor,
A Fundação Anfi p de Estudos da Seguridade Social, sempre 
empenhada em difundir conhecimentos e propiciar o debate em 
torno de questões que envolvam temas de interesse dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil e da sociedade em geral,  
passa a publicar,mensalmente, o Boletim Seguridade Social & 
Tributos. O novo meio de comunicação será distribuído 
eletronicamente aos associados da Anfi p e a todos que desejarem 
se inteirar sobre assuntos ligados a previdência social, saúde,  



assistência social e tributação.O Conselho Editorial será responsável pela avaliação dos textos a serem 
divulgados, de produção própria da equipe de colaboradores da Fundação Anfi p e de sua mantenedora,  
a Anfi p, sendo que não nos responsabilizamos pelas opiniões emitidas em artigos e teses assinadas.  
Esperamos que esta publicação  contribua para difundir e ampliar a discussão e o conhecimento acerca 
de temas tão importantes para a cidadania brasileira como são a Seguridade
Social pública de qualidade e a justiça fi scal e tributária. Boa leitura! 
A verdade nas contas da Seguridade Social
Não bastassem as rotineiras afi rmações de défi cit da previdência social, como se esta não fizesse 
parte do tripé da Seguridade Social, agora “a bola da vez” é a própria Seguridade Social, dita, por 
parte da mídia, como deficitária. Essas informações não procedem visto que em 2009, assim como 
em anos anteriores, houve superávit orçamentário (Gráfi co 1).
No entanto, ano após ano, a Seguridade vem perdendo receitas. São exemplos: o fi m da CPMF, em
2007; os efeitos diretos da crise mundial em 2008 e a adoção de medidas como as renúncias fi scais, 
redução de postos formais de trabalho, queda na produção industrial afetando negativamente
a arrecadação da Cofins  e do PIS/Pasep, perda na lucratividade das empresas, acarretando queda
nas receitas da CSLL, medidas de desoneração tributária praticadas para tentar alavancar o consumo 
e atenuar os efeitos da crise; ou mesmo indiretamente, com a DRU – Desvinculações de Recursos da 
União –, por exemplo, que constitucionalmente autoriza a desvinculação de 20% de todos os impostos 
e contribuições, podendo o governo alocar em recursos que julgar conveniente.  Ainda assim, a 
Seguridade Social apresentou um resultado positivo em 2009: após pagar todas as despesas, o saldo 
foi de R$ 32,60 bilhões ou 1,04% do PIB como ilustra o Gráfi co 1. Foi um resultado inferior ao de 
2008 (R$ 64,77 bilhões, 2,16% do PIB), mas representou mais de 80% de todo o superávit produzido
pelo governo federal (que foi de R$ 39,20 bilhões). Quando os Constituintes insculpiram no texto 
Constitucional o capítulo da Seguridade Social (arts. 194 a 204) dentro das disposições da Ordem 
Social, visavam a ampliação e democratização do acesso da população à saúde, à previdência social e
à assistência social. Nesse tripé, cuja implementação deveria envolver iniciativas dos Poderes Públicos 
e da sociedade, os Constituintes depositaram suas esperanças de maior justiça social, bem-estar e 
melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. E isso vem ocorrendo, mesmo que à custa de grande 
esforço daqueles que entendem e enxergam a Seguridade Social como parte dos direitos sociais.
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Guerra cambial é o principal desafio para Dilma, diz Conceição 
Tavares 
A economista Maria da Conceição Tavares afirmou que a situação cambial mundial nunca esteve tão 
“dramática” quanto agora. Ao participar ontem de audiência pública no Senado, a economista disse 
que nem mesmo na crise de 1929 o problema cambial  foi  tão aguçado como agora.  “O câmbio 
mundial está numa situação dramática. Nunca se viu algo assim na história. Este será, sem dúvida, o 
principal desafio para a presidente eleita Dilma Rousseff”, afirmou.
A expectativa da economista é de que uma saída para o problema seja apontada na reunião do G-20 
(grupo de países mais desenvolvidos) que começa amanhã em Seul, na Coreia do Sul. Dilma participa 
do  encontro,  acompanhando  o  presidente  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva.  Casa  não  haja  uma  saída 
negociada entre os membros do G-20, advertiu Maria da Conceição, o Brasil terá que estabelecer 
mecanismos de proteção da economia nacional.
Com o cenário atual, na avaliação da economista, o mundo está muito longe de superar a crise de 
2008, que abalou a economia dos países mais ricos, com reflexos em todos os outros. “Fomos os 
primeiros a avisar o Fundo Monetário Internacional sobre esse risco, mas não se adotou nenhuma 
medida de regulação do mercado internacional, e o resultado é este que estamos assistindo”, disse.
Presente na audiência, o líder da bancada petista na Câmara, deputado Fernando Ferro (PT-PE), 
também defendeu medidas de proteção à economia brasileira, na hipótese de o G-20 não solucionar o 
problema. De acordo com o líder petista, a injeção de US$ 600 bilhões na economia norte-americana, 
decisão  tomada  pelo  FED (Banco  Central  dos  Estados  Unidos)  é  um recado  claro  de  que  houve 
agravamento da crise.
“O recado dos EUA foi claro: se preparem que vamos cobrar a conta de vocês (os países emergentes). 
Se não houver acordo no G-20, vamos ter criar mecanismo de proteção da nossa economia. Isso 
significa  controlar  o  capital  para  valorizar  a  nossa  produção  interna,  evitando  o  processo  de 
desindustrialização do país”, explicou.
Para  o  deputado Pedro Eugênio  (PT-PE),  a  situação  é  bastante  preocupante.  A  inundação  de 
dólares no mercado mundial, explicou o petista, fragiliza os países emergentes e revela que a crise 



ainda não passou. “O comércio internacional está deprimido, efeito da crise que continua. Temos que 
estar atentos aos outros países, para não ficarmos pagando pela crise dos outros”, alertou.
A posição defendida pela economista foi elogiada pelo deputado Pepe Vargas (PT-RS), que presidiu 
os debates. Ele disse que tem poucas esperanças de que o G-20 aponte para um caminho coletivo. “A 
audiência  contribuiu  bastante  para que  possamos nos posicionar  quanto  a  essa  grave  ameaça à 
economia dos países emergentes, especialmente do Brasil. A proposta de redução das taxas de juros, 
com proteção da moeda brasileira, apresentada por Conceição, é sem dúvida a mais acertada, caso 
este cenário sem mantenha”, defendeu.
A reunião no Senado foi promovida pelas Comissões de Finanças e Tributação da Câmara e a de 
Assuntos Econômicos do Senado. O encontro foi proposto pelos deputados Pepe Vargas (PT-RS) e 
José Guimarães (PT-CE). Fonte; INFORMES PT   10.11.2010-11-11

Henrique Meirelles faz balanço e confirma vigor da economia 
brasileira 
A economia brasileira é consistente e estável. As políticas adotadas nos últimos anos permitiram o 
crescimento  constante  e  de  forma  sustentável,  gerando  emprego,  distribuindo  renda  e  com 
capacidade para absorver choques externos e internos. A avaliação é do presidente do Banco Central, 
Henrique Meirelles, que esteve no Congresso Nacional para fazer a última prestação de contas do 
Governo Lula.
Em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento, Meirelles apresentou o resultado contábil da 
instituição e fez um balanço das políticas monetária, creditícia e cambial do último semestre de 2009 
e do primeiro semestre deste ano. “A consistência dessas políticas econômica e social  teve como 
resultado  um crescimento  estimado do Produto Interno Bruto (PIB)  –  soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país – em 2010, de 7,3%. O percentual é bem superior aos outros países 
emergentes, exceto Índia e China”, afirmou.
O balanço apresentado pelo Banco Central confirma que a economia brasileira vai bem. “O país está 
crescendo  e  tem  perspectivas  de  crescimento  sólido  para  o  ano  que  vem.  A  economia  está 
equilibrada, estabilizada e o país está criando emprego e aumentando a renda”, afirmou Meirelles, 
enfatizando que de 2003 até setembro deste ano foram gerados 14,7 milhões de empregos formais.
Henrique Meirelles citou a significativa expansão do crédito e a redução do custo do financiamento no 
governo Lula. Ele enfatizou que o número de empréstimos em valores acima de R$ 5 mil aumentou de 
9 milhões de pessoas em 2005 para 25,5 milhões de pessoas em 2010. Meirelles falou também da 
inclusão social que ocorreu no governo Lula. Entre 2003 e 2009 passaram a fazer parte da classe 
média 35,7 milhões de brasileiros. O balanço revela também que neste mesmo período 20,5 milhões 
de pessoas saíram da linha da pobreza. “Se for mantida essa política econômica, as projeções são de 
que no período de 2010 a 2014 mais de 36 milhões de brasileiros entrarão para a classe média e mais 
14,5 milhões de pessoas sairão da pobreza”, afirmou Meirelles.
O presidente do BC citou ainda o crescimento da confiança na indústria, das vendas no comércio e no 
crédito imobiliário. Também afirmou que foi cumprida a meta de inflação estabelecida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), de 4,5%, com tolerância de dois pontos percentuais - a taxa ficou em 
5,2% (acumulado de 12 meses em outubro de 2010).
O deputado Pedro Eugênio (PT-PE) elogiou o desempenho do presidente do Banco Central ao longo 
dos dois governos Lula. "Temos hoje uma economia pujante, sólida e consistente. Fruto de políticas 
econômicas e sociais tão bem desenvolvidas pelo Banco Central em sintonia com o governo e com a 
sociedade”, afirmou. Na avaliação do deputado Pedro Eugênio foram as decisões fortes e corajosas do 
governo Lula que permitiram que o país hoje ocupe um lugar favorável no quadro mundial. “Estamos 
crescendo, gerando emprego, distribuindo renda e a inflação está sob controle. Precisamos apenas 
reduzir ainda mais as taxas de juros”, enfatizou.
Questionado pelos parlamentares sobre a guerra cambial, Henrique Meirelles, afirmou que “o Brasil 
está tomando todas as medidas necessárias para defender sua economia do desequilíbrio global, que 
se  reflete  no  desequilíbrio  dos  mercados  cambiais”.  Ele  afirmou  que  as  reservas  internacionais 
brasileiras somam atualmente US$ 287 bilhões, o que permite a flutuação do cambio.
Meirelles disse ainda que o país tem comprado reservas fortemente para blindar a economia brasileira 
e destacou as alterações recentes na cobrança do IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 
e Seguros). “No cenário internacional, o Brasil é visto como um país que adota medidas fortes para 
proteger a sua economia, comparado com outros países, como China, Japão e Suíça”,  afirmou o 
presidente do BC. Fonte: INFORMES PT 12.11.2010



Meirelles:  PanAmericano  não  usou  dinheiro  público  para 
recapitalização 
O presidente  do Banco Central,  Henrique Meirelles,  afirmou que o problema financeiro  do Banco 
PanAmericano  (do Grupo Silvio  Santos)  foi  solucionado sem o uso de dinheiro  público  e  que foi 
preservado o patrimônio dos acionistas minoritários e dos depositários. “O PanAmericano foi entregue 
à  Caixa  Econômica  Federal  com  as  contas  saneadas,  dentro  do  prazo  legal  e  sem  custos  ao 
contribuinte”, afirmou Meirelles, em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento.
Em dezembro de 2009, a Caixa Econômica Federal pagou R$ 739,2 milhões para comprar 49% do 
capital do PanAmericano. Antes da compra, o PanAmericano foi examinado pelas auditorias KMPG e 
Deloitte,  mas o rombo nas  contas  não  foi  detectado.  De acordo  com Meirelles,  o  Banco Central 
detectou no mês passado os erros no balanço do PanAmericano.
Atendendo a determinação do Banco Central de recapitalizar o PanAmericano, o Grupo Silvio Santos, 
controlador do banco,  contraiu empréstimo de R$ 2,5 bilhões junto  Fundo Garantidor  de Crédito 
(FGC), para resolver o problema. O FGC é formado com recursos dos próprios bancos. Para conseguir 
o empréstimo, o Grupo Silvio Santos deu como garantia empresas do grupo, entre elas a rede de 
televisão SBT e o Baú da Felicidade.
Henrique Meirelles argumentou que o problema foi resolvido num prazo relativamente curto e que a 
solução não causou prejuízo ao sistema financeiro. “A solução foi importante para evitar que houvesse 
risco para o sistema bancário”, afirmou. Meirelles destacou que problemas registrados em bancos em 
outros países nos últimos anos só foram resolvidos com dinheiro público.
“Se nós olharmos os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, sempre tivemos uma situação de grande perda 
do poder público ou dos depositantes, neste nosso caso o controlador ficou com o prejuízo e o Fundo 
Garantidor de Crédito cumpriu sua missão” enfatizou.
Proer  – O presidente do Banco Central afirmou também que o aporte de R$ 2,5 bilhões recebidos 
pelo Banco PanAmericano do Fundo Garantidor de Crédito “não tem nenhuma similaridade” com o 
Proer, programa de reestruturação do sistema bancário realizado na década de 1990 que utilizou 
recursos da União para sanear o sistema. “Não tem nenhuma similaridade com o Proer, que foi uma 
operação  para  resolver  problemas  dos  bancos,  foi  aprovada  uma  lei  onde  o  poder  público  fez 
empréstimos  para  bancos  que  estão  ainda  a  ser  pagos.  Agora  é  uma  operação  diferente,  uma 
operação privada”, disse o presidente do BC. Fonte: INFORMES PT 12.11.2010

CDES Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social SEMINÁRIO 
DO OBSERVATÓRIO DA EQUIDADE: As políticas de educação e tributária como fundamentos 
para um novo ciclo de desenvolvimento - 18/11/2010

Apresentação 
O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) realiza em 
Brasília,  em 18 de novembro,  no Auditório  do Conselho  Nacional  de 
Educação, o Seminário do Observatório da Equidade: As políticas 
de educação e tributária como ferramentas para um novo ciclo 
de  desenvolvimento.  O  evento  tem  como  objetivo  apresentar  e 
debater, junto à Rede de Observação do Observatório da Equidade, os 
resultados  das  análises  das  iniquidades  existentes  na  escolarização 
nacional e no sistema tributário do país e, também, suas contribuições 
para o novo ciclo de desenvolvimento do país a partir da perspectiva da 
equidade.
Promovido pelo CDES, o evento integra as ações do Observatório da 
Equidade  e  tem  por  finalidade  democratizar  informações  sobre  as 
desigualdades existentes no país, aportando capacidades e instrumentos 
ao Conselho e a sociedade para debater, propor, monitorar e avaliar 
resultados  das  ações  governamentais  e  de  outros  atores  sociais.  O 
Seminário tem como tema de abertura: Os indicadores da Equidade do 

Sistema Tributário Nacional e da Educação e os resultados do processo de observação - 2010. A 
segunda mesa será composta por uma conferência sobre a Educação e a Inovação como fatores de 
desenvolvimento.
O  evento  será  transmitido  ao  vivo  no  dia  18  através  do  endereço 
http://portal.mec.gov.br/cne/reuniaocp -11..2010. http://www.cdes.gov.br/
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Programação 
• 9:00 - Café de Boas Vindas 
• 9:30 - Mesa de abertura: Os Indicadores de Equidade do Sistema Tributário Nacional e 

da Educação e os resultados do processo de observação – 2010 
• Coordenador: Clemente Ganz Lúcio - Conselheiro CDES -Palestrante: Augusto 
Chagas  -  Conselheiro  CDES  -  As  Desigualdades  na  Escolarização  no  Brasil 
-Comentarista: Ana Elisabeth Santos de Oliveira Lima - Diretora da Escola "A Chave do 
Tamanho"  -Palestrante:  Naomar  Monteiro  de  Almeida  Filho  -  Conselheiro  CDES  - 
Sistema Tributário Nacional -Comentarista: Ladislau Dowbor - professor da PUC/SP 

• 11:00 - Debate 
• 11:30 - Conferência: A Educação e a Inovação como fatores de desenvolvimento 

• Palestrante: Emir Sader – professor da UERJ
• 12:00 - Debate -  12:30 - Brunch 

 

PALESTRA  “DESPERTE  O  GIGANTE  QUE  EXISTE  DENTRO  DE 
VOCÊ!”
ATENÇÃO SÃO PAULO - 20 de novembro  -Devido a grande procura abrimos nova data, e o 
ingresso é apenas 1 pacote de folhas de sulfite para a  APAE DE SÃO PAULO 
No próximo dia 20 de novembro de 2010(sábado) das 9h00 às 12h00
Com Professora MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO (Lurdinha)
Considerada a Palestrante nº 01 do Brasil em Motivação Pessoal e Profissional
ASSISTIDA POR MAIS DE 1 MILHÃO DE PESSOAS EM TODO O BRASIL
UM VERDADEIRO SHOW EM PNL – PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA
BENEFICIANDO A APAE DE SÃO PAULO -INDICADO PARA PROFISSIONAIS DE TODAS AS 
ÁREAS  -Você  colabora  com  quem  de  fato  necessita,  e  nós  colaboramos  com  o  seu 
fortalecimento pessoal e profissional.
LOCAL: TEATRO SANTO AGOSTINHO -Rua Apeninos, 118 - Metrô Vergueiro - São Paulo - SP
INGRESSO:  1 pacote de folhas de sulfite, que será doado a  APAE DE SÃO PAULO
Venha com toda sua equipe conferir como a PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA PODE CONTRIBUIR  
PARA:
- O Desenvolvimento da Memória
- A implantação de Velocidade a Leitura 
- Aprimorar a Comunicação Interpessoal 
- Fazer a empresa toda vender mais e melhor
Quem já assistiu recomenda e quem ainda não participou vai se encantar!
FAÇA JÁ SUA RESERVAas vagas são limitadas a capacidade do auditório, portanto ligue agora 
por fone: (11) 2607-4912 OU CLIQUE AQUI
ou clique em responder e preencha os dados abaixo nos devolvendo este email
Nome completo 
Empresa
Cargo
Fone
Email
nosso site: www.planobtreinamentos.com.br -EM CASO DE GRUPOS - FAÇA UMA LISTA E NOS ENVIE 
POR EMAIL PARA  contato@planobtreinamentos.com.br
Realização: Apoio: PLANO B EVENTOS ADEMPE Associação dos Empresários do Brasil
APAE DE SÃO PAULO -VOCÊ QUE JÁ CONHECE O TRABALHO DA PLANO B EVENTOS AJUDE A 
ESPALHAR ESTA NOTICIA, A APAE DE S.PAULO AGRADECE A SUA COLABORAÇÃO.
Prezado(a) Senhor(a), você está recebendo um convite de nosso Projeto de Responsabilidade Social. 
Caso não queira mais receber nossos recados, por favor devolva este email sem alterar nada com a 
palavra REMOVER. Acataremos imediatamente a sua solicitação.

A FRENTE informa –Secretária Executiva: Josepha Britto –Brasília  –Câmara dos 
Deputados –Anexo I- sala 2708 – Vice-Liderança do PT– CEP 70160-900 - fone 3215-9114 / 9129-  
–FAX 3215-9141 Cel. 9966-5052 -São Paulo – Av. do Cursino 104-ap.21-CEP 04132-000 Telefax  
11-5062-4719  CEL  7238-0127  e-mail:  josepha.britto@camara.gov.br josephabritto@gmail.com e 
josephabritto@yahoo.com.br 
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