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Trabalhadores contra as reformas
Espaço da Mulher
Este mês um alerta para quem
quer se organizar e ter mais
tempo. Veja as dicas na pág. 4.

Reunidos em S. Paulo, líderes das Centrais traçaram um calendário de protestos.

Os segredos do bom churrasco

Luís Alberto dos Santos
DIREITOS PERDIDOS - O trabalhador está perdendo seus direitos,
nas ações do governo Temer.

Wilson Pereira

PEJOTIZANDO - A Fethepar encabeça protesto contra a pejotização da
classe trabalhadora brasileira.

Edson Massaro Postali

DESAPOSENTAÇÃO - Aposentado
não pode mais renunciar a aposentadoria atual e requerer nova.

A arte do churrasco pelo chef André.

O chef André Luiz Freissler Pereira acaba de qualificar
mais uma turma de churrasqueiros em 12 horas de aulas
no Instituto Profissionalizante Paraná Aliança - IPPA. Ele
mostrou técnicas de feitio do
churrasco, segredos de armazenamento e higienização, a
história do churrasco e os instrumentos básicos para se fazer um bom preparo, além de
como provocar um bom brasido e a higienização. São todos
aspectos fundamentais para
quem quer se tornar um profissional nesta área. O interessante é que nas últimas edições os
curso de churrasqueiros estão
sendo bem procurados pela ala
feminina. Veja na página 3.

Pelo menos duas grandes
manifestações estão marcadas para os dias 11 e 25 de novembro em caráter nacional.
Um plantão permanente foi
decidido para acompanhar as
decisões governamentais e do
Congresso Nacional. Os trabalhadores se sentem prejudicados pelas reformas trabalhistas
que estão ocorrendo, rompendo ganhos históricos das categorias. A Fethepar acaba de
mandar uma carta de protesto ao novo presidente Michel Temer. Veja na pág. 5.

Sindehotéis
apoia ações do
Novembro Azul
Em 2016, mais de 61 mil
novos casos de câncer da próstata serão registrados no Brasil,
segundo o Instituto Nacional do
Câncer. Por ano, são mais de 13
mil mortes: uma a cada 40 minutos. A campanha Novembro
Azul, tem o objetivo de orientar
a população masculina sobre a
doença e sobre os exames que o
homem deve fazer. O Sindehotéis apoia a campanha e alerta o
trabalhador para a importância
do exame, que deve ser realizado periodicamente, para evitar consequências. Página 5.

Os planos de Greca para o turismo

O prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca
tem planos para investir mais no turismo da
cidade. Ele quer recuperar uma série de ideias
que já desenvolveu no seu primeiro mandato,
mas quer fazer de Curitiba um local de encontro
de turistas de todos os moldes.
O turismo de eventos, religioso, cultural,

rural, urbano, negócios, histórico e o ecoturismo,
entre outros. O objetivo será atrair visitantes
para Curitiba, gerando empregos e dando
oportunidades para os trabalhadores que atuam
na área. Curitiba é o 4º polo hoteleiro do Brasil.
Classifica 70 hotéis com 10.400 leitos e taxa
média de ocupação de 44%. Veja na Página 6.
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Direitos perdidos
Começou muito mal o seu mandato
tampão o presidente Michel Temer. Pelo
menos para a classe trabalhadora. Ao
invés de nos trazer benefícios e proporcionar ganhos reais, o atual mandatário
brasileiro nos impõe mais sacrifícios e
ainda retalha tudo aquilo que foi conquistado ao longo dos anos.
Nossas esperanças de regulamentação de questões básicas para o trabalhador de hospedagem e gastronomia estão
à mercê da sorte.

Pejotização
A Fethepar acaba de endereçar ao presidente Michel Temer uma carta de desagravo as recentes medidas tomadas contra
a classe trabalhadora. Na última semana
de Outubro o presidente sancionou medida punitiva ao trabalhador e ainda ironizou uma categoria de profissionais de
Salões de Beleza que foram ao Palácio do
Governo protestar contra o “canetaço”.
O documento se refere a obrigatoriedade de pejotização decretada por Temer
a todo trabalhador de Salões de Beleza.

Sem desaposentação
No último dia 26 de outubro o Supremo Tribunal Federal pôs fim a uma grande
expectativa que tinham milhares de aposentados. Por 7 votos a 4 a mais alta corte do País decidiu que não é possível a um
aposentado renunciar à sua aposentadoria
atual e requerer nova, em melhores condições.As aposentadorias hoje são calculadas
de acordo com a idade e o tempo de contribuição do segurado.
Quanto mais idade e mais tempo ele tiver de contribuição, maior será o seu bene-

Por exemplo: A gorjeta no Brasil não
é compulsória. É um direito do consumidor pagar ou não. E o projeto que poderia
garantir este benefício ao trabalhador
continua se arrastando em Brasília entre o Senado e a Câmara dos Deputados.
Raras são as manifestações a favor da
classe trabalhadora. E isso ocorre exatamente porque a representação classista no legislativo brasileiro é pequena,
ao contrário da patronal, que de eleição
a eleição cresce e torna as decisões cada
vez mais difíceis.
Os grandes assalariados do país, notadamente as classes políticas, por serem
os detentores do poder e das decisões jamais são incomodados.

Fica muito fácil, para quem tem o mando, lançar mão nos direitos do trabalhador, que não tem como se defender, diante
da falta de compreensão dos poderosos.
Ainda bem que o trabalhador tem
para brigar por ele as suas representações sindicais, federações, confederações
e centrais. Estas são as melhores alternativas para quem não tem tempo de
acompanhar e se mobilizar na defesa dos
seus interesses. São as mesmas representações que estão dia-a-dia na luta por
melhores salários, por cláusulas que representem ganhos reais nas Convenções
e que sofrem o desgaste das críticas infundadas de quem é desinformado sobre
suas ações.

Parece que isso não tem nada a ver
com outras categorias. Mas se a moda
pega, sem dúvida teremos amanhã ou
depois a mesma medida para os garçons,
recepecionistas e profissionais que hoje
contam com a CLT e as leis trabalhistas ao
seu favor. Algumas categorias já sofrem
com esta medida. E o que ela implica?
Quando alguém deixa de ser empregado e
passa a ser PJ ou pessoa jurídica, terá que
arcar por conta própria com todos os encargos de contabilidade e da área técnica
de sua função. Não bastasse isso, perderá
direitos básicos como férias, 13º salário e
outros benefícios próprios do trabalhador
comum. Ou seja: vai ter que tirar do próprio bolso todos os encargos que hoje são

da classe patronal.
A medida pode ser excelente para a
classe patronal, mas aniquila de vez com o
já surrado ganha-pão do trabalhador brasileiro, que com “status” de patrão vai ganhar menos e não terá qualquer benefício.
Temer joga por água abaixo uma profissão que vive da sua única oferta que é a
mão-de-obra e sua arte.
Isso nós, representantes dos trabalhadores, temos que dar um contra absoluto
e dizer não ao sacrifício dos profissionais.
Extinguir a classe trabalhadora, transformando-a em PJ é uma das mais sórdidas
medidas adotadas pelo Governo Federal.
Há, no nosso entender, muita coisa
mais importante a se corrigir. Assim não!

fício. Após o cálculo do salário de benefício
(que é a média dos 80% melhores contribuições desde julho de 1994 até a data da
aposentação), é aplicado sobre essa média
o fator previdenciário. Esse índice leva em
consideração, como já dito, a idade do segurado e o número de contribuições.
Acontece que, se o aposentado continuar trabalhando após a concessão da aposentadoria (o que é comum), continua a
contribuir com o INSS. Mensalmente será
descontado de seu salário o mesmo valor
anterior a aposentadoria. Parece sem lógica pois ele contribuiu durante toda período
anterior justamente para se aposentar. Após
a aposentadoria, não terá mais nenhum benefício junto à Previdência Social. Portanto,

esse recolhimento não se justificaria.
O que se pretendia com a desaposentação era o cancelamento da primeira
aposentadoria e o recalculo de uma nova
aposentadoria em melhores condições. O
aposentado teria mais idade e tempo de
contribuição pois continuou contribuindo
mesmo depois de aposentado.
Todavia, o STF entendeu que nosso
sistema de previdência é contributivo, ou
seja, toda a sociedade deve contribuir independente de ter algum benefício no futuro
ou não, inclusive os aposentados.
Dessa forma, aquele que requereu e obteve sua aposentadoria, não poderá renunciá-la e pedir uma nova. Havia em torno de
180 mil ações com essa pretensão.
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Preparando um bom churrasco
Os segredos de como preparar um bom
churrasco, como escolher uma boa carne,
usar os utensílios corretos, como acender
e manter um bom fogo, as carnes especiais
e os principais cortes e etc. Quando colocar e quando retirar do fogo e as melhores
formas de servir. São alguns dos principais
ensinamentos que os alunos do Instituto
Profissionalizante Paraná Aliança - IPPA
receberam do instrutor, no curso de Churrasco. A orientação é do chef André Luiz
Freissler Pereira.
Durante doze horas é possível fazer um
bom treinamento, conhecendo entre outras coisas a história do churrasco, higiene
e apresentação pessoal, higienização de
utensílios, equipamentos e do ambiente de
trabalho, tipos de carnes e cortes mais usados, o preparo da carne, técnicas de assamento, cuidados com a carne: conservação
e deterioração, embalagem e armazenamento e cálculo de quantidade de acordo
com o número de pessoas. O curso conta
com a carga horária de 12 horas.
Interesse feminino
O interessante é que nos últimos cursos realizados pelo IPPA foi frequente a
presença de mulheres querendo aprender
a preparar um bom churrasco. “Esta é uma
tendência que temos visto na nossa sociedade com a maior participação feminina
em todos os segmentos profissionais”, co-

O chef André Pereira demonstra como preparar um churrasco para os alunos do curso promovido pelo IPPA.
mentou a coordenadora do IPPA, Andréa
Sapanhos.
Para o instrutor André Pereira, “a tarefa de comandar a churrasqueira não é fácil
e requer habilidade e experiência. Escolher
a carne, saber colocar o sal na medida certa, servir a carne no ponto pedido por cada
pessoa. São vários os detalhes para que o
churrasco saia suculento e saboroso.”
Outros
Hoje são quase 30 cursos em várias
áreas de atuação de hospedagem e gas-

tronomia que estão à disposição dos associados, profissionais do setor e pessoas
que querem se preparar para atuar nas
diferentes profissões. Todos os cursos garantem ao aluno o certificado de conclusão, enquanto que os profissionais que já
atuam garantem também um ganho extra
pelo aumento previsto na Convenção Coletiva.
“Sempre é um investimento que vale a
pena”, comenta Andréa Sapanhos, convidando a todos para que se inscrevam.

Ceias Natalinas
com a chef
Lena Gomes
Acerte a tua agenda e programe-se
para mais um curso típico da época de
fim de ano. A chef Lena Gomes preparou
especialmente para os alunos do Instituto
Profissionalizante Paraná Aliança IPPA mais um curso relâmpago, nos
dias 28 e 29 de Novembro, entre 18h e
21h, de Ceias Natalinas. No cardápio,
entradas, prato principal (bacalhau e
pernil) acompanhamentos e sobremesas.
Como todos já sabem, a chef Lena
traz no seu currículo profissional uma
bagagem internacional, com trabalhos
em Portugal, onde o bacalhau é um dos
pratos mais apreciados. Podem participar
profissionais, sindicalizados ou não e
também pessoas que se interessem por
esse tipo de tema. As matrículas já estão
abertas no IPPA. Basta telefonar ou
comparecer pessoalmente.
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Sindehotéis na luta das Camareiras
O Sindehotéis Curitiba participou das
atividades da “Semana de Ação Mundial
das Camareiras” entre os dias 31 de outubro a 6 de novembro de 2016. O ato é promovido pela a União de Trabalhadores de
Alimentação, Agricultura, Hotéis, Restaurantes, Tabaco e Afins (Uita), juntamente
com a Contratuh e representações do setor. O objetivo é atrair a atenção mundial
para a luta e busca de mais respeito aos
profissionais que atuam na área, para a
valorização da profissão de camareira de
hotéis.
Durante a Semana de Ação Mundial
das Camareiras, foram tiradas fotos e produzidos vídeos, compartilhados nas redes
sociais em todo o mundo. O ato representa
um passo muito importante no esforço o
Sindehotéis Curitiba, Contratuh e da Uita,
para mostrar ao mundo a importância e as
dificuldades da atividade laboral enfrentadas pelos trabalhadores e trabalhadoras
desse importante segmento profissional,
social e econômico.
As representações entendem que são
muito graves e sérios os problemas que as
camareiras enfrentam no dia-a-dia. São
comuns reclamações de mulheres dessa
atividade profissional como a submissão
a situações humilhantes, a baixa remuneração salarial, e o trabalho em ambientes
insalubres, tão rotineiras que colocam
em risco e comprometem a qualidade de

Profissionais recebem atenção especial durante atividades da “Semana de Ação Mundial das Camareiras!
vida. As camareiras sofrem com o ritmo de
trabalho desgastante, o tempo curto para
limpeza de inúmeros quartos e banheiros,
além da necessidade de uso e manuseio de
produtos químicos nocivos à saúde.
Por isso houve a convocação dos sindicatos e federações filiados a participarem
da campanha da Uita promovendo ações
que divulguem a “Semana de Ação Mundial das Camareiras”. A Contratuh e a Uita

concentraram informações e entrevistas
com profissionais da área para dar visibilidade às ações das entidades mundialmente. “A união de nossos esforços fará com
que a indústria hoteleira nacional internacional passe a respeitar e a tratar de forma
mais digna nossos trabalhadores e trabalhadoras do setor hoteleiro”, comentou o
presidente da Contratuh, Moacyr Roberto
Tesch Auersvald.

MULHER
O sinônimo de organização para quem gosta de tudo certinho, no lugar correto é “disciplina”. Se homem bagunceiro é aceitável, mulher desorganizada é o caos. Mas nem está em
discussão aqui o que ela ou ele podem e devem
fazer. É diferente. É uma questão de praticidade e tornar as coisas fáceis. Primeira regra: “é
proibido esquecer”. Mulher esquecida deixa
tudo fora de ordem e vive perdendo as coisas.
Disciplina, diligência e determinação para simplificar e organizar a vida. E transformar casa
em lar; local de trabalho em exemplo e tirar um
bom tempo para lazer. Com as coisas simplificadas e organizadas, é preciso manutenção diária para mantê-la assim! E sabe o que é mais
complicado? Parece que nunca termina!
Mas organizar não pode ser obstinação. O
importante é encontrar equilíbrio. A parte difícil vem em encontrar o equilíbrio. Como conseguir uma vida suficientemente organizada e
simples o suficiente para ser feliz e saudável
- sem gastar todo o seu tempo e energia para
fazê-lo?
Vamos simplificar as coisas. Aqui vão algumas regrinhas básicas.
Cardápio: O que vamos comer amanhã?
Tire um tempo planejando o cardápio da semana. Faça uma lista de compras. Isso poupa

tempo evita aquelas correrias de última hora
que saem mais caro.

Roupas: Organize as roupas que todos vão
usar no dia seguinte e dobre vendo TV. Guarde
durante os comerciais. Pode ser cansativo, mas
é algo a menos para fazer. Tudo organizado,
evita correria no dia seguinte para preparar os
filhos para escola ou a sua saída para o trabalho.
Limpeza: Não acumule bagunça na cozinha e sala de estar para o dia seguinte. Limpe
tudo antes de ir para a cama. Você pode estar
arrebentada do trabalho diário, mas imagine
que ao se levantar vai estar tudo em ordem e
prontinho para um novo dia.
Adiante as coisas: Organize a merenda
das crianças. Prepare seu suco energético da
manhã (pique as frutas e vegetais e coloque
num copo dentro do congelador. Pela manhã é
só bater tudo no liquidificador e você terá um
café da manhã perfeito e saudável). Mesmo que
você tenha um milhão de outras coisas para fazer depois do jantar, isso vai ajudar a simplificar as loucuras da manhã.
Bolsas limpas: Não tenha a bolsa do
“Capitão Caverna”. Pelo menos uma vez por semana recicle tudo e organize. Tenha hábito de
separar por compartimentos. Fica mais fácil de
guardar e achar. Isso vai melhorar sua vida.
Bons hábitos facilitam as coisas e tornam o
tempo melhor aproveitável.
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Fethepar manda
carta de repúdio a
Michel Temer
Com a presença de dirigentes da Fethepar, da Contratuh e Nova Central defronte ao Palácio do Planalto, houve um
protesto dos trabalhadores de Salões de
Beleza pela lei sancionada pelo presidente
Michel Themer, que eliminou conquistas
dos trabalhadores brasileiros.
Durante o ato de sanção o presidente
ironizou a manifestação e até “aconselhou”
os empresários presentes que “dessem
emprego aos participantes do protesto”.
Isso revoltou não só os trabalhadores,
mas também os representantes da Fethepar, Contratuh e Nova Central. Diante da
situação, o presidente da Fethepar, Wilson Pereira resolveu escrever uma carta
e encaminhar ao presidente Temer, em
nome da Fethepar, repudiando a nova lei
e argumentando que esta medida pode
se tornar uma prática extensiva a outras
categorias, gerando extrema preocupação
das classes trabalhadoras que cada vez
mais se veem prejudicadas pelos interesses empresariais que ganham a simpatia
dos órgãos públicos e agora da presidência da República.
“Nossa torcida, como Trabalhadores
sérios e responsáveis, esperançosos de
justiça e de oportunidade para quem quer
estabelecer a Ordem e Progresso da Nação
é que Vossa Excelência retroaja e cancele
este ato absurdo que só nos causou revolta.” E pede que o Brasil deixe “que sejamos o que queremos e o que merecemos”
sem a interferência inoportuna do Estado.
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Informações de classe

O mês da saúde masculina

Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de
novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças
masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Em 2016, mais de 61 mil novos
casos da doença serão registrados no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Por ano, são mais
de 13 mil mortes: uma a cada 40 minutos. A campanha Novembro Azul, criada pelo Instituto Lado a
Lado pela Vida, tem o objetivo de orientar a população masculina sobre a doença e sobre os exames
que o homem deve fazer.
A edição deste ano vai ampliar sua abordagem. Com o mote “De Novembro a Novembro Azul Movimento permanente pela saúde integral do homem”, a campanha vai orientar sobre o câncer de
próstata e alertar o homem sobre a importância de cuidar de sua saúde.

Centrais contra as reformas

Para evitar as reformas da Previdência,
Trabalhista e aprovação da PEC 241/2016,
representantes das centrais sindicais (Nova
Central, CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Conlutas, CGTB e Intersindical) em reunião realizada em São Paulo aprovaram um plano
de lutas com mobilizações permanentes até
maio de 2017.
Está criada uma unidade duradoura, para
enfrentar a política de desmonte do estado
brasileiro, patrocinada pelos patrões e o poder econômico internacional e orquestrada
pelo presidente Michel Temer (PMDB) e sua

base aliada de parlamentares “alheios aos interesses do povo brasileiro”.
Calendário
As próximas atividades do setor serão:
11 de novembro – Dia nacional de protestos e mobilizações;
25 de novembro – Dia nacional de protestos e greves.
As centrais coordenam um plantão permanente de sindicalistas no Congresso Nacional para conversar com os parlamentares,
durante este período de mobilizações permanentes.

um pouco de tudo
DIA DO TURISMO E HOSPITALIDADE - A lei 12.884,
institui oficialmente o “Dia Nacional dos Trabalhadores
em Turismo e Hospitalidade”. A comemoração oficial será
sempre no dia 26 de novembro. A data é uma homenagem a
todos os que trabalham em restaurantes, hotéis e similares,
abrangendo uma gama de profissões necessárias para o
cumprimento das atividades deste comércio.
***
SINDICALIZAÇÃO - O Sindehotéis Curitiba continua
com a sua campanha de sindicalização. Os profissionais
que quiserem se filiar ao nosso Sindicato poderão manter

contato com nossos angariadores através do telefone 30724451 e imediatamente passará fazer parte do nosso quadro
oficial e gozar dos benefícios e convênios firmados pela
entidade. Aguardamos a sua visita para conhecer a estrutura
do Sindehotéis, à Rua Voluntários da Pátria, 233 14º andar.
***
DOWN - A juíza substituta Karina Mavromati de Barros
e Azevedo, de Salvador/BA, julgou procedente a reclamação
trabalhista de uma funcionária da Petrobras para reduzir sua
carga horária em 50%. A mulher precisa acompanhar seu
filho, de pouco mais de um ano, com Síndrome de Down.
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Turismo volta a gerar empregos no Brasil
Acordo coletivo:

Paulo Paim
critica decisão
de Gilmar Mendes

Agência Câmara

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, comemorou quase 300 vagas conquistadas.
citou, ainda, a necessidade de ques nacionais, orlas, praias e
diálogo permanente entre o florestas. Preservar não é ingoverno e a iniciativa privada. viabilizar, mas criar estratégias
“Precisamos destravar a buro- econômicas sustentáveis para o
cracia para crescer. A iniciativa uso e manejo adequado dos reprivada precisa chegar a par- cursos naturais”, concluiu.

Curitiba é o 4º polo hoteleiro do Brasil. Classifica 70
hotéis com 10.400 leitos e taxa
média de ocupação de 44%.
A cidade tem as Lojas Leve
Curitiba, privilegiando produtos reciclados, artesãos e artistas locais e parte da renda
para a ação social. Estão distribuídas entre a Torre das Telepar, nas Mercês, no Jardim
Botânico, na sede da Fundação
Cultural, no Memorial de Curitiba, na Rua 24 Horas, na Ópera de Arame e no Aeroporto
Internacional de Curitiba. Serão implantadas novas unidades no Parque Tanguá, Parque
Tingui e demais parques.
Turismo
O prefeito eleito Rafael
Greca, criou a Linha Turismo,
para a visita ao Centro Histórico e arredores da cidade, com
500 mil embarques ao ano e
a Linha Volta ao Mundo, que
ligava os parques étnicos da
cidade, todas com os ônibus
movidos a álcool, não-poluente, compatível com o cognome
de capital ecológica.

PM Curitiba

Eleito, Greca tem planos para turistas

O senador Paulo Paim
(PT-RS) em pronunciamento feito no Plenário a
decisão do ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender uma súmula da Justiça
do Trabalho sobre convenções ou acordos coletivos
salariais.
De acordo com o senador, o entendimento do
Tribunal Superior do Trabalho é de que os trabalhadores têm direito a manter
um acordo coletivo já vencido se outro acordo ainda
não tiver sido fechado. A
regra é conhecida como
ultratividade. A decisão de
Gilmar Mendes foi liminar,
explicou Paulo Paim, e ainda terá de passar pelo plenário do Supremo.
“Claramente, mais uma
vez, o alvo são os direitos
dos trabalhadores. Sem
ultratividade, a negociação
coletiva será precarizada.
Não haverá negociação coletiva plena”, lamentou.

O novo prefeito de Curitiba quer reestruturar seus antigos programas de turismo.
Para atrair turistas foi criado o Calendário Anual. Nele se
destaca O Natal de Luz, com
feiras, representações, corais,
autos de Natal, concertos e
decoração de ruas, praças, memoriais, igrejas. Tornou-se a
grande atração de dezembro.
Na Páscoa há encenação da
Paixão de Cristo, montado na
Pedreira Paulo Leminski.
As datas cívicas, como o 7
de Setembro, foram comemoradas com desfiles e espetáculos como “Cenas da Pátria Brasileira” contando em palcos

móveis, a história do Brasil.
Foram impulsionadas 9
feiras de artesanato e mais de
5 mil artesãos e produtores de
pequena escala.
Cinemateca
A Cinemateca é formada
por duas casas históricas preservadas no Setor Histórico da
Cidade. Possui 1.000 títulos
em celuloide e 100 rolos de filme. Suas modernas instalações
incluem cinema, equipamento
de projeção em salas climatizadas e salas de pesquisa e recuperação de filmes antigos.

Geraldo Magela

O setor de turismo voltou a
empregar e fechou o primeiro
semestre do ano com 283 mil
vagas, quase 300 postos de trabalhos formais a mais do que
em 31 de dezembro de 2015.
Embora ainda tímida, após
um pequeno recuo em 2015, a
notícia de que o setor está empregando foi comemorada no
mês passado, pelo ministro
do Turismo, Marx Beltrão, em
São Paulo.
“Vivemos um dos momentos mais desafiadores dos
últimos anos e, dentro desse
cenário, poucos setores têm
a capacidade de gerar renda,
divisas e empregos como o
turismo. O resultado da pesquisa que vimos aqui hoje é a
prova disso. Assim como em
São Paulo, verificamos que
vários segmentos do turismo
continuam a empregar e gerar
renda para o País”, afirmou o
ministro.
Durante a reunião, Beltrão

Paulo Paim defende o trabalhador.

