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Orgulho de ser 
 brasileiro

Este ano começou com muita 
vontade política para melhorar a 
vida dos brasileiros em vários as-
pectos. Vamos destacar alguns que 
computamos como grandes vitórias 
dos trabalhadores, pois foram auto-
res e atores destas conquistas:

- Aqui na nossa categoria come-
çamos o ano com um bom resul-
tado da Campanha Salarial 2008. 
Assinamos a CCT - Convenção 
Coletiva de Trabalho mantendo 
todas as clausulas sociais, que tem 
sido nos últimos anos considerada 
uma das mais avançadas do País. 
Ampliamos alguns direitos como o 
banco de horas que nos feriados, as-
sim como aos domingos, terão um 
acréscimo de 40%, ou seja, cada 
hora trabalhada será equivalente 
a 84 minutos e 50% de reembolso 
das despesas do salário normativo 
para os (as) trabalhadores (as) que 
possuem fi lhos excepcionais, antes 
era 40%. Os reajustes salariais con-
quistados foram acima da infl ação 
no período, ou seja, de janeiro a de-
zembro de 2007.

- A regulamentação das centrais 
sindicais agora é uma realidade. O 
presidente Lula sancionou a Lei que 
reconhece as centrais como repre-
sentante legítima dos trabalhadores 
e garante a sua viabilização através 
da autorização do recolhimento de 
uma porcentagem, para elas, da 
contribuição sindical. Essa nova 
lei pode signifi car uma grande re-
volução nas relações entre o capital 

e o trabalho. Os trabalhadores estão 
fortalecidos nessa relação e com 
participação ativa em todos os con-
selhos e fóruns federais que estão 
gerando as principais reformas do 
Brasil, como a Reforma Tributária, 
Previdenciária e Trabalhista. Além 
de outras medidas ligadas direta-
mente ao trabalhador como o plano 
de desenvolvimento industrial e de 
exportação, entre outros.

- Falando nisso, uma outra gran-
de vitória foi a assinatura do Pac-
to por TI que assinamos, em abril, 
com a Brasscom para disputarmos o 
mercado internacional colocando o 
Brasil na liderança de TI no mundo 
e, em contra partida, gerar aproxi-
madamente 100 mil empregos for-
mais e implementar a qualifi cação e 
formação do trabalhador com ênfa-
se em profi ciência em inglês.

- O Brasil tem se tornado um país 
de respeito, deixou de ser devedor 
internacional e passou a ser credor. 
Ou seja, tem mais reservas internas 
do que o montante da sua divida ex-
terna. Tem participado dos debates 
dos principais assuntos mundiais e 
se posicionado em defesa dos traba-
lhadores, seus direitos ao alimento 
e melhores condições de saúde e 
vida. Bateu recordes internos im-
portantes como o de empregos for-
mais. O número de empregos com 
carteira assinada no Brasil, criados 
no primeiro trimestre, cresceu 41% 
ante o mesmo período do ano pas-
sado, com 554.440 novos postos de 

trabalho, o melhor resultado da sé-
rie em 17 anos.

- Uma outra vitória importante, 
foi ter sido aprovado no senado o 
fi m do Fator Previdenciário, graças 
aos esforços do senador Paulo Paim 
e da articulação feita pelas centrais 
sindicais. Este Fator foi criado no 
governo do Fernando Henrique 
Cardoso e rouba do trabalhador va-
lores expressivos de sua aposenta-
doria. O mais irônico é que foi uma 
punição para o desenvolvimento do 
país. Quero dizer que quanto me-
lhor a condição de vida conquis-
tada pelo trabalhador que lhe trará 
mais expectativa de vida, medida 
pelo IBGE- Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística, maior será 
a perda que terá na aposentadoria. 
Uma lei cruel assinada pelo FHC.

Foram muitas conquistas em tão 
pouco tempo. Será que foi tão pou-
co tempo assim? São vitórias que 
agora estamos conquistando. Mas, 
são frutos de muitos anos de luta 
e trabalho. Eleger um presidente 
operário, que é um aliado dos traba-
lhadores, reconhecer socialmente e 
legalmente as centrais são lutas que 
vem da década de 1930 só para falar 
dessas duas.

Então, caro associado, compar-
tilho com você o orgulho de ser um 
trabalhador brasileiro e de pertencer 
a essa digna categoria.

presidente
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Prodam fecha acordo 
em prazo recorde

No último dia 26 de março foi 
realizada na Prodam -  Empresa 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Município de 
São Paulo a assembléia que apro-
vou a pauta específi ca de seus 
funcionários. Foi reafi rmado o ín-
dice de reajuste salarial de 6,3%, 
referentes ao dissídio coletivo, e 
um reajuste superior nos auxílios 
dados aos funcionários. Foram es-
tabelecidas ainda as progressões e 
promoções dos planos de carreira 
até julho de 2009. 

Esse acordo assinado entre a 
Prodam e o Sindpd foi rápido, inte-
gral e retroativo a janeiro. Diferen-
te dos outros anos quando o acordo 
era fechado no meio do ano.

A CCT – Convenção Coletiva 
de Trabalho é o mínimo de  rea-
justes e cláusulas sociais que de-
vem ser seguidos pelas empresas 
da categoria. Todos os acordos 

Na foto ao lado, os 
diretores do Sindpd 

Paulo Roberto, Lourdes 
Claro e Oscar Nolf, em 
assembléia na Prodam. 
Acima, trabalhadores 

da empresa, aprovam o 
reajuste salarial.

Sindpd revelando Valores da Prodam
A Web Rádio Sindpd vem 

revelando muitos “Valores” 
artísticos da categoria de Pro-
cessamentos de Dados e TI. Os 
chamados “Prata da Casa” são 
profissionais que também são 
artistas, músicos, poetas, com-
positores e alguns que são ar-
tistas natos na forma de viver, 
que têm um jeito especial de 

conduzirem a vida com dignida-
de e bom humor.

Conheça os Valores da Prodam 
que a Web Rádio tem revelado 
no programa Memória Sonora 
como Lothar Bazanella, Laércio 
Sant’Anna, Álvaro Gregório (da 
Secretária de Gestão Pública) que 
juntos com Cláudio Teixeira da 
Serpro formaram o Grupo Guyrá. 

Um grupo de músicos formado 
em 2000, com várias compo-
sições famosas e Cd gravado. 
Também, mostrado no progra-
ma Quem procura, acha!

Ouça os programas no por-
tal www.sindpd.org.br / Web 
Rádio / Memória Sonora e na 
Caixa Musical acesse o Quem 
procura, acha!

devem, dentro das possibilida-
des, oferecer mais benefícios para 
os seus trabalhadores. Este foi o 
exemplo que a Prodam deixa para 

todos neste ano. Parabéns aos tra-
balhadores da Prodam, as repre-
sentações internas, ao Sindpd e a 
diretoria da Prodam.

SINDICAL

P
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A Prodesp - Companhia de 
Processamento de Dados do Esta-
do de São Paulo pagou aos seus 
empregados a Participação nos 
Resultados da Empresa em fe-
vereiro e o dissídio coletivo da 
categoria em março. Em abril, o 
Sindpd, juntamente com o CRE  
- Comissão Representantes dos 
Empregados da Prodesp e seus 

Prodesp paga PLR e inicia 
negociação de pautas específi cas

funcionários deram início às ne-
gociações das pautas específi cas 
que foram tiradas em assembléia. 

Hoje, a Prodesp tem aproxi-
madamente 2 mil funcionários, 
sendo responsável por serviços 
em Processamento de Dados e 
TI para o Poupa Tempo, Detran e 
diversas Secretarias do Estado de 
São Paulo.

Na vara de trabalho de Ta-
boão da Serra, no último dia 22 
de janeiro, ocorreu o julgamen-
to da ação movida por uma ex-
funcionária da Prodesp – Com-
panhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Paulo 
contra a companhia. 

A sentença promulgada pela 
Juíza do Trabalho Vera Maria 
Alves foi favorável à funcioná-
ria, decorrente desta ter adqui-
rido LER - Lesões por Esforços 
Repetitivos e DORT – Distúrbios 
Ósteo Musculares Relacionados 
ao Trabalho durante o período 
que trabalhou na Prodesp.

A funcionária trabalhou du-
rante aproximadamente 21 anos 
na companhia como processa-

Funcionária ganha ação contra a Prodesp
dora de dados e controladora de 
produção. Durante muitos anos 
trabalhou sobre regime de pres-
são, sendo obrigada a ter a pro-
dutividade mínima de 12 mil e 
500 toques por hora, para se ter 
idéia, de acordo com a lei espe-
cífi ca atual, a quantidade máxima 
para esta função é de 8 mil toques 
por hora. A trabalhadora adquiriu 
LER/DORT pelas condições apre-

sentadas para o exercício da sua 
função, pois trabalhava em ca-
deiras comuns e sem apoio para 
os braços, isto proporcionava 
desconforto e tensão muscular. 
Os sintomas da doença surgi-
ram em 1982 e de acordo com a 
Previdência Social, desde 1988 
ela fi cou incapacitada de exer-
cer atividades profi ssionais.

Após anos na justiça do tra-
balho a sentença fi nalmente foi 
ofi cializada e a Prodesp terá 
de indenizar a funcionária em 
aproximadamente 100 mil re-
ais, referentes aos danos morais 
e materiais causados por conta 
do trabalho exercido na compa-
nhia e mais 583 mil reais como 
pensão vitalícia.

SINDICAL
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São vários os acordos de PLR já 
fechados e muitos outros estão em 
fase de negociação. Confi ra abaixo, 
as empresas que já pagaram este be-
nefício aos seus funcionários.
Affi liated Computer Services 
do Brasil, Amadeus Brasil Ltda, 
Aplisoft Comércio e Serviços Ltda, 
Astrein Engenharia de Manutenção 
S/A, Atera Informática Ltda, 

Acordos de PLR
Braxis Erp Software SA, Cleartech, 
CNP-M Tecnologia e Serviços de 
Inf. S/A, Compuware do Brasil 
S/A, Debcred Informática Ltda, 
Humaita Legalizações Empresariais 
S/C, Informal Serv e Cons em 
Informática Ltda, Interchange 
Serviços SA, Intesy Tecnologia da 
Informação Ltda, Lecom Tecnologia 
S/A, List Comp. Public. Prom. e 

Comércio Ltda, Mercado Eletronico 
S/A, Mitsucon Tecnologia S.A, 
Pulsar Informática, Pulsartech 
Serviços de Informática, Samsung 
SDS Latin America Sol Tecn Ltda, 
Sas Institute Brasil Ltda, SMAR-
APD Informática Ltda, Talent Four 
Consulting Ltda, T-Systems do 
Brasil Ltda, Value Team Brasil Cons 
em T.I.&Sol, WCA Mentoring & 

PLRs, um direito

 dos trabalhadores
De acordo com a Lei 10.101 de dezembro de 2000 os 

trabalhadores tem direito as PLRs – Participação nos Lucros 
e Resultados das empresas. Vale a pena saber um pouco mais 
sobre como funciona os acordos de PLRs e as suas vantagens.

A negociação da PLR deve ser 
realizada entre a empresa e seus 
funcionários através de uma co-
missão formada por representan-
tes da empresa, dos empregados e 
um representante do sindicato ou 
mesmo com a representação dire-
ta do sindicato.

Implantar e manter o programa 
de PLR traz vantagens tanto para 
a empresa quanto para os trabalha-
dores. Os funcionários fi cam mais 
motivados e se sentem reconheci-
dos pela empresa. O envolvimento 
e a participação dos funcionários 
com os objetivos e anseios da em-
presa melhoram, já que o empre-
gado passa a ser reconhecido como 

parte formadora dos resultados da 
empresa através do seu trabalho.

Além disto, os empregados ten-
dem a aumentar a sua produtivida-
de, melhorando o produto fi nal e 
se interessam em se aprimorar pro-
fi ssionalmente, pois quanto mais a 
empresa crescer maior será o bene-
fício que ele receberá. 

Geralmente os trabalhadores 
que receberam a PLR se mantêm 
nestes empregos e as empresas 
conseguem valorizar e manter os 
seus talentos. Assim, os gastos 
que as empresas têm com novos 
treinamentos e ro tatividade de 
mão-de-obra acabam diminuindo 
consideravelmente. 

Enfi m, a empresa pode adotar 
um entre diversos modelos de PLR, 
cada uma dentro das suas particu-
laridades e detalhes técnicos es-
pecífi cos, sendo que se deve levar 
em consideração as suas próprias 
necessidades e especifi cidades. O 
essencial é reconhecer este direito 
adquirido pelos trabalhadores bra-
sileiros e ser aberta para negociar 
com o sindicato.

PLRs, um direito
 dos trabalhadores

SINDICAL
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SINDICAL

Araraquara

Parceria entre Sindpd e Cebrac
No início do ano, a regional do 

Sindpd em Araraquara fechou uma 
parceria com o Centro Brasileiro de 
Cursos (Cebrac). Agora todos os 
associados e seus dependentes po-
dem usufruir descontos em mais de 
40 cursos ministrados pelo Cebrac. 
É o trabalhador com chances de au-
mentar ainda mais a sua qualifi ca-
ção profi ssional!

Formatura S2B Microsoft

A parceria entre a Prefeitura de 
Araraquara e a Microsoft possi-
bilitou a capacitação gratuita dos 
alunos que se formaram em março 
no programa S2B (Student to Bu-
siness). Na formatura realizada no 
anfi teatro do Iesa estiveram presen-

CEFET formará quase 2 mil 
trabalhadores em TI

Dentre os 12 Centros Fede-
rais de Educação Tecnológica 
(Cefet), o Cefet de Araraquara 
será o primeiro a ser construído 
no estado, com as obras progra-
madas para começarem no início 
do ano que vem. A unidade de 

tes o prefeito de Araraquara, Edinho 
Silva, a presidente da câmara mu-
nicipal Edna Martins, o presidente 
da Microsoft Brasil Michel Levy e 
o secretário municipal de desenvol-
vimento econômico Alexandre Ko-
panakis. O Sindpd esteve presente 
através de seu diretor Regional Da-
niel Henrique Forini. 

O programa da S2B em Arara-
quara formou 108 alunos, a segunda 
maior turma de formandos do país, 
fi cando atrás somente de São Paulo.

Em abril se encerraram as inscri-
ções para a 2º turma da S2B em Ara-
raquara, proporcionando um aumen-
to da capacitação dos atuais e futuros 
profi ssionais em TI na região.

Araraquara irá oferecer cursos 
técnicos de TI (Tecnologia da 
Informação) e de mecatrônica e 
terá capacidade para atender 640 
estudantes em três períodos, to-
talizando 1.920 alunos de Arara-
quara e região.

O diretor de Araraquara, Daniel Forini, fala com os alunos do Cebrac.
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SINDICAL

Campinas

Acordos fechados com a GVS
Entre setembro 

e outubro do ano 
passado os empre-
gados de outras 
três prestadoras 
de serviço para a 
IBM foram contra- ta-
dos pela GVS e esta e m p r e s a 
aplicou o índice proporcional de 
reajuste. Após mesa redonda na 

DRT - Delegacia Re-
gional do Trabalho 
solicitada pelo Sin-
dpd, a empresa con-

cedeu o reajuste integral 
dos funcionários, consolidan-

do assim a Convenção Coletiva 
de 2008 da categoria.

Em assembléia realizada no 
dia 15 de abril, os empregados 

Ribeirão Preto

Sindpd de volta a Coderp
Desde 2001 a Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de 
Ribeirão Preto - Coderp - esta-
va sem representação do Sindpd, 
mas os trabalhadores solicitaram o 
retorno do sindicato na defesa de 
seus direitos. Na reunião realizada, 
no dia 04 de março, com a presença 
do presidente do Sindpd, Antonio 

Neto e do superintendente da em-
presa Rui Salgado, foi referendado 
o pedido dos trabalhadores. Em 
março foram rea lizadas as assem-
bléias que legitimaram o retorno 
do Sindpd na representaçlão dos 

funcionários da Coderp. Foram, 
ainda, aprovadas as pautas de rei-
vindicações específi cas. A Coderp 
conta atualmente com 120 funcio-
nários e aproximadamente 80% 
deles são associados do Sindpd. É 
com a força dos seus trabalhadores 
e na defesa dos seus direitos que o 
sindicato se fortalece e cresce.

São José dos Campos

Sindpd voando mais alto
Uma grande novidade para os 

trabalhadores da categoira do Vale 
do Paraíba.

Em breve, o Sindpd inaugurará 
uma Delegacia Regional na cidade. 
Esta iniciativa vem para atender as 
muitas solicitações que tem surgido 
nesta região, que expressa o cresci-

mento da categoria de processamen-
to de dados e TI.

O crescimento social e econô-
mico do Brasil está cada vez mais 
dependente do desenvolvimento 
da tecnologia da informação, que 
tem sido uma das prioridades do 
Governo Federal.

aprovaram a pauta sobre turnos 
de revezamento por unanimi-
dade. A assembléia contou com 
grande participação dos empre-
gados, demonstrando o interesse 
desta pauta de reivindicações e 
na atuação do sindicato.

É o Sindpd lutando para garan-
tir o direito dos trabalhadores e 
concretizando novas conquistas.
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SINDICAL

Sorocaba

NovidadesNovidades para os sócios do  para os sócios do SindpdSindpd

O Sindpd participa da parceria Intersin-
dical iniciada pelo Sindicato dos Trabalha-
dores no Comércio de Sorocaba e Região 
com a Caixa Econômica Federal. Com esta 
parceria é possível ao associado do Sindpd 
realizar junto a Caixa o fi nanciamento de 
até 100% do imóvel próprio. 

Acordos 
coletivos:

No início do ano, foram 
fechados diversos acordos 
coletivos específi cos na re-
gião de Sorocaba. Entre 
as empresas que fecharam 
os acordos com seus fun-
cionários estão GFT Bra-
sil, Makesys, Mega Siste-
mas Corporativos e RA 
Bittencourt. São os acordos 
e a força dos trabalhadores 
melhorando, ainda mais, a 
nossa Convenção Coletiva.

O Conselho Sindical Re-
gional da Gerência Regional 
do Trabalho e Emprego de 
Sorocaba promoveu no dia 
11 de abril, na Assembléia 
Legislativa em São Paulo, 
uma audiência pública sobre 
os reflexos da terceirização 
no mercado de trabalho. O 
evento contou com diversas 
lideranças políticas e sindi-
cais, entre eles o presidente do 

Fidelity abre fi lial em Itu
No fi nal de 2007, foram inauguradas 

as novas instalações da Fidelity em Itu, 
cidade abarcada pela regional do Sindpd 
de Sorocaba, proporcionando cerca de 
1.500 novos postos de trabalho em pro-
cessamento de dados e TI para a região. 
É o crescimento do setor proporcionando 
cada vez mais empregos.

Audiência Pública

Foi fi rmado convênio entre o Sindpd e a 

TST Seguros, agora os associados podem 

usufruir dos diversos planos por preços 

promocionais, inclusive os da Intermédica.

Sindpd e da CGTB, Antonio 
Neto e o diretor da regional de 
Sorocaba Randolfo das Neves.
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A Campanha Nacional Unifi ca-
da pela Redução da Jornada de Tra-
balho sem Redução de Salário com 
a participação dos principais diri-
gentes sindicais do País, teve mais 
um momento importante no último 
dia 11 de fevereiro na Praça Ramos 
de Azevedo, centro de São Paulo, . 

 A Redução da Jornada de Tra-
balho, juntamente com as já rati-
fi cadas Convenções 151 e 158 da 
OIT - Organização Internacional 
do Trabalho foi uma das principais 
bandeiras da IV Marcha dos Traba-
lhadores realizada em dezembro do 
ano passado e que reuniu mais de 
40 mil trabalhadores na esplanada 
dos ministérios, em Brasília.

 
A unidade é essencial

 
A Campanha é unifi cada pela 

participação ativa das centrais sin-
dicais que desde o inicio organizam 
e mobilizam os trabalhadores e a 
população em geral, para assumi-
rem a bandeira de melhores condi-
ções de trabalho e de emprego. 

Os grandes atores desta cam-
panha são as centrais sindicais 
CGTB - Central Geral dos Traba-
lhadores do Brasil, CUT – Central 
Única dos Trabalhadores, Força 
Sindical, UGT – União Geral dos 
Trabalhadores, CTB - Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 

do Brasil e NCST - Nova Central 
Sindical de Trabalhadores, que 
assessoradas pelo DIEESE - De-
partamento Intersindical de Es-
tatísticas e Estudos Socioeconô-
micos, promovem a Campanha e 
mobilizações por todo o país.

“A unidade das centrais sindicais 
tem papel fundamental na mobili-
zação popular e na pressão sobre a 
Câmara e o Senado para garantir di-
reitos e ampliar conquistas”, frisou 
o presidente da CGTB e vice-pre-
sidente da FSM - Federação Sindi-
cal Mundial, Antonio Neto, destaca 
a ação conjunta das centrais como 
elemento decisivo para garantir 
direitos e ampliar conquistas para 
a classe trabalhadora. Redução da 
jornada, negociação coletiva para 
os servidores públicos, fi m das de-
missões sem justa causa e participa-

ção dos trabalhadores na direção de 
estatais são pautas comuns, que fa-
rão parte da agenda do sindicalismo 
brasileiro neste primeiro semestre, 
destaca Antonio Neto.

A Proposta de Emenda 
Constitucional 

 
A Campanha visa à aprova-

ção da PEC - Proposta de Emenda 
Constitucional nº. 393/2001, de 
autoria dos Senadores Paulo Paim 
e Inácio Arruda. O projeto original 
prevê a redução da jornada de tra-
balho para 40 horas semanais no 
ano seguinte a sua aprovação e para 
36 horas semanais dois anos após 
a implantação da jornada de 40 ho-
ras. Além da redução de jornada, a 
PEC propõe o aumento das horas 
extraordinárias para 100% sobre a 

Menos horas,

mais produtividade

4ª Marcha dos 
Trabalhadores em 
Brasília. Ao lado, 
cartaz da Campanha 
nacional pela 
Redução da Jornada 
de Trabalho

Menos horas,

mais produtividade
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hora extra realizada nos dias de 
expedientes normais e de 200% nos 
domingos e feriados.

De acordo com o DIEESE, a 
redução da jornada de trabalho de 
44 para 40 horas semanais signi-
fi caria em um primeiro momento 
a criação de 2 milhões e 200 mil 
novos empregos. No Brasil a re-
dução da jornada de 48 horas se-
manais para 44 horas veio somen-
te com a Constituição de 1988, 
enquanto diversos outros países já 
contavam com jornadas semanais 
de 44 horas.

 
Redução de Jornada, 

não de salários
 
Outro importante argumento é 

a melhoria da qualidade de vida 
do trabalhador, já que com a re-
dução de jornada sem a redução 
salarial o trabalhador teria mais 
tempo para dedicar aos estudos, a 
família e ao lazer. 

Para Paulo Sabóia, presidente 
da CGTB-SP e Secretário de Fi-
nanças do Sindpd: “Em primeiro 
lugar, um menor número de horas 
trabalhadas signifi ca melhor distri-
buição de renda. Esta é uma luta 
não só em benefício dos trabalha-
dores, mas do Brasil.”

Além da possibilidade de novos 

Um século após a Revolução In-
dustrial, no século XIX, milhares de 
trabalhadores espalhados pelo mundo 
inteiro realizavam protestos por melho-
res condições laborais e pela redução 
da jornada de trabalho que em alguns 
casos chegavam até a 17 horas diárias. 

O 1º de maio foi instituído como 
Dia Internacional do Trabalhador 
no Congresso de Paris organizado 
pela II Internacional Socialista, em 
1889. A data lembra o movimento 
realizado nos EUA, quando no dia 
1º de maio de 1886, aproximada-

empregos, a redução da Jornada de 
Trabalho sem a redução salarial 
levaria ao aumento da massa sa-
larial e redistribuição da renda. A 
demanda interna aumentaria, pois 
as vendas do comércio cresceriam. 
Conseqüentemente a economia 
nacional será estimulada, gerando 
maior desenvolvimento.

O 1º de Maio e a redução da 
Jornada de Trabalho

mente 5 mil operários entraram 
em greve e tinham como uma das 
principais reivindicações a redução 
da jornada de trabalho para 8 horas 
diárias. O lema dos trabalhadores 
foi “8 horas de trabalho, 8 horas de 
descanso e 8 horas de educação.”

A violenta repressão policial 
contra os operários que organiza-
vam o movimento pacífi co ocasio-
nou a morte de vários trabalhado-
res. Alguns líderes da manifestação 
foram condenados à morte e outros 
a prisão perpétua. 

África do Sul    12
Alemanha  10
Argentina 9
Brasil    12
Canadá    12
Chile      16
Espanha   11
EUA  10
França    12
Japão     15
México    12
Suécia    12

FERIADOS NACIONAIS

Fonte: documentos dos países citados.
Elaboração: DIEESE.

Os feriados no Brasil não são 
maiores ou menores do que a 
média mundial.
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ENTREVISTA

Revista do Sindpd - O Sr. tem 
demonstrado uma grande empa-
tia com as posições do presidente 
Lula e seu governo, todas as suas 
intervenções estão alinhadas com 
suas diretrizes. Como se deu essa 
aproximação após suas críticas ao 
governo no passado? 
Roberto Mangabeira Unger - Re-
laciono-me com o presidente Lula e 
o PT há muito tempo. Na década de 
1990, organizei com Jorge Castañeda, 
no México, reuniões sobre as alterna-
tivas latino-americanas ao neolibe-
ralismo. Assim como fi z com vários 
membros das oposições brasileiras, 
convidei Lula e pude conhecê-lo mais 
de perto. Apesar de ter me oposto a 
sua eleição em 2002, minha posição 
foi de que a reeleição de Lula, em 
2006, era a melhor alternativa para 
o país. No ano passado, o presidente 
convidou-me para assumir a tarefa 
de contribuir para a discussão de um 
novo modelo de desenvolvimento 
para o país. Desde que assumi, em 
junho, o presidente está apoiando 
com entusiasmo o meu trabalho. Não 
foi fácil para ele convidar-me para 
assumir essa tarefa e não foi fácil para 
eu aceitar. O que prevaleceu no fi nal 
foi a convicção da importância dessa 

tarefa. Agora estamos voltados para o 
futuro e não para o passado.

R.S. - O Sr. tem dito que sua 
tarefa é pensar um novo modelo 
de desenvolvimento econômico 
para o Brasil, “com ênfase na 
reimaginação e na reconstrução das 
instituições nacionais, que leve a 
uma ampliação das oportunidades 
de crescimento”. Como se dará 
esse trabalho?
R.M.U. - Fui convidado pelo presidente 
Lula a ajudar a construir um projeto de 
Estado que tenha vida mais longa que a 
do atual governo. Para isso, dividi meu 
trabalho em cinco eixos: oportunidades 
econômicas, oportunidades educativas, 
gestão pública, Amazônia e Defesa. A 
política industrial brasileira, tradicio-
nalmente, está voltada, sobretudo, para 
as grandes empresas e oferece a elas 
isenções tributárias e condições melho-
res de acesso ao crédito. Por outro lado, 
uma das características estruturais da 
economia nacional é a predominância 
de micro e pequenas empresas. Apesar 
disso, esses empreendimentos têm 
acesso restrito ao crédito, à tecnologia, 
ao conhecimento e ao próprio mercado. 
Instrumentar essa energia empreende-
dora emergente pode criar um impulso 

de crescimento econômico com inclu-
são social. Para formar essa política, 
são necessários três componentes. O 
primeiro elemento é a formação de 
práticas e quadros, aconselhamento 
gerencial, práticas avançadas para o 
que ainda é a retaguarda na economia 
brasileira. O segundo elemento é a am-
pliação do crédito ao pequeno produtor. 
Um país não pode enriquecer só com 
a expansão do crédito ao consumidor. 
Há, inclusive, trabalho em curso, junto 
aos bancos públicos, para ampliar a dis-
ponibilidade de crédito aos pequenos 
empresários. E o terceiro elemento é a 
transferência de tecnologias avançadas 
para pequenas empresas e empreendi-
mentos emergentes. 
Outra iniciativa na área das oportu-
nidades econômicas é a de refazer 
o modelo institucional de relações 
entre o trabalho e o capital. O atual 
modelo no Brasil resguarda os inte-
resses dos trabalhadores dos setores 
intensivos do capital, mas não resol-
ve o problema dos outros, a grande 
maioria. Por isso, iniciamos, sob a 
orientação do presidente Lula, uma 
grande discussão com os dirigentes 
sindicais e lideranças empresariais, 
sobre três temas: como resgatar os 
60% dos trabalhadores brasileiros 

Roberto Mangabeira Unger nasceu no Rio de Janeiro em 
1947. Formou-se na Faculdade Nacional de Direito e obteve 
o doutorado na Universidade de Harvard, onde começou a le-
cionar aos 24 anos. Poucos anos depois, tornou-se um dos pro-
fessores titulares mais jovens na história daquela universidade. 
Foi eleito membro vitalício da Academia de Artes e Ciências dos 
Estados Unidos. Sua obra de pensamento político, econômico, 
jurídico e fi losófi co é publicada e discutida em todo o mundo e 
traduzida para muitas línguas. Foi, por muitos anos, militante 
político no Brasil e consultor de grandes empresas. Em junho de 
2007, tomou posse como Ministro de Estado Chefe da Secretaria 
de Planejamento de Longo Prazo da Presidência da República e, 
em outubro de 2007, como ministro de Estado Extraordinário 
de Assuntos Estratégicos.

Ministro ExtraordinárioMinistro Extraordinário de  de 
Assuntos EstratégicosAssuntos Estratégicos, , 
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da informalidade; como reverter 
a longa queda da participação dos 
salários na renda nacional; e como 
rever o próprio regime sindical. 
Por fi m, a ampliação dos instrumen-
tos jurídicos ou institucionais para 
atuar na economia. Essa ampliação 
se faz urgente porque hoje se tenta 
induzir o investimento privado por 
meio de crédito subsidiado e do 
favor fi scal, correndo o risco de o 
Estado dar muito em troca de pouco 
e de o empresário capitalizar o lucro 
e socializar o risco. 

R.S. - O segundo eixo, então, está 
voltado ao setor da educação. O que 
o Sr. pretende fazer nessa área?
R.M.U. -- Na área da educação, há três 
iniciativas em foco. A primeira delas é 
a construção de uma rede de escolas 
médias federais; a segunda é a forma-
ção de um conjunto de procedimentos 
para reconciliar a gestão local das es-
colas pelos estados e municípios com 
padrões nacionais de investimento e de 
qualidade; e a terceira, um programa 
de inclusão digital. Dentro da primeira 
iniciativa, temos três alvos. O projeto 
da rede de escolas federais – que é o 
primeiro alvo - aprofunda e amplia 
a concepção das escolas técnicas 
federais que já estão em construção. 
Quando alcançar a dimensão prevista, 
essa rede deve absorver cerca de 10% 
do universo de matrículas da escola 
média. Muito mais, portanto, do que 
projeto piloto, para poder surtir efeito 
transformador. Muito menos, porém, 
do que o universo total das matrículas 
da escola média, para reforçar, em vez 
de substituir, o esforço dos estados, 
aos quais cabe, nesse campo, a res-
ponsabilidade principal. O segundo 
alvo é usar essa escola média federal 
como uma alavanca para mudar nosso 
paradigma pedagógico em todo o 
ensino público. Nós ainda temos um 
ensino de “decoreba” no Brasil, um 

ensino enciclopédico e informativo. 
E nós queremos um ensino analítico 
e capacitador. Portanto, o foco no 
fundamental, que é a análise verbal 
e a análise numérica, sem cair em 
modismos pedagógicos. E o requisito 
para que essa mudança se efetue é a 
formação do professorado. O magis-
tério deve ser organizado, com a aju-
da do governo federal, como carreira 
nacional. E contar com oportunidades 
de atualização ao longo da carreira.
O terceiro alvo é construir um novo 
modelo de relações entre o ensino 
analítico geral e o ensino de especia-
lizações técnicas ocupacionais. Não 
queremos aquele modelo tradicional, 
como existia na Alemanha, de ensino 
de ofícios rígidos. Não é prático nem 
democrático agravar uma divisão entre 
o ensino generalista para as elites e o 
ensino especialista para as massas.
A segunda iniciativa na área das 
oportunidades educativas – a re-
conciliação da gestão local das es-
colas dos estados e municípios com 
padrões nacionais de investimento 
e de qualidade – precisa de três ins-
trumentos para ser implementada. 
O primeiro, um sistema nacional de 
monitoramento e avaliação, onde 
já estamos muito avançados, com 
a Prova Brasil e o Ideb - Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica. O segundo, um mecanismo 
para redistribuir recursos e quadros 
dos lugares mais ricos para os mais 
pobres, em que começamos a avan-
çar com o Fundeb. No terceiro, po-

rém, um procedimento de reparação 
quando, apesar de todos os esforços, 
uma rede escolar local não consiga 
oferecer ensino respeitando um pa-
tamar mínimo de qualidade, demos 
apenas um primeiro passo, com os 
PAR - Planos de Ações Articuladas, 
expediente previsto no PDE - Plano 
de Desenvolvimento da Educação. É 
preciso pensar formas mais comple-
xas de associação entre os governos 
federal, estaduais e municipais em 
órgãos conjuntos que pudessem vir 
em socorro de qualquer rede escolar 
local em difi culdades. Não se trata 
de fazer com que um governo usurpe 
poderes de outro. Trata-se de seguir 
o caminho de fl exibilização do fe-
deralismo que caracteriza as demo-
cracias federativas contemporâneas 
mais desenvolvidas.
A terceira iniciativa sobre o tema 
educação está sendo desenvolvida 
em parceria com o Ministério da 
Cultura e o da Ciência e Tecnologia. 
Trata-se de inclusão digital que or-
ganize a infovia nacional, fortaleça 
as capacitações populares de acesso 
à rede, estimule a produção de con-
teúdos nacionais e crie estrutura de 
governança capaz de dar voz não 
só aos governos e às empresas, mas 
também à sociedade civil.

R.S. - E os projetos na área de 
gestão pública, quais são?
R.M.U. - A profi ssionalização de 
todas as carreiras. É um equívoco 
acreditar que criar uma burocracia 

Antonio Neto participa da reunião das 
Centrais com o Ministro Magabeira Unger
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profi ssional e meritocrática é inchar o 
Estado. Criou-se uma antipatia com 
a idéia de burocracia no Brasil. A 
direita é contra porque supostamente 
o mercado é sufocado pela burocracia. 
O mercado depende da burocracia. A 
esquerda é contra porque a burocracia 
é contra a demo cracia, a radicalização 
demo  crá tica. A radicalização da 
democracia exige a burocracia. 
Ambas estão equivocadas. 
Paralelamente à profi ssionalização, 
proponho a criação de um órgão in-
dependente para avaliar os serviços 
prestados pelo setor público. Essa 
entidade não atuaria de forma puniti-
va, como o TCU - Tribunal de Contas 
da União, mas para auxiliar os vários 
órgãos a rever suas práticas. 

R.S. - Suas idéias sobre a Amazô-
nia foram recebidas com descon-
fi ança e, em alguns casos, até com 
ironia, por lideranças sociais, po-
líticas, ONGs. Qual é o seu projeto 
principal para a região?
R.M.U. - O ponto de partida é o 
zoneamento econômico e ecológico 
da Amazônia, o que permitirá uma 
defi nição de estratégias econômicas 
distintas para diferentes partes da 
região. Na Amazônia já desmatada, 
um modelo econômico diferente do 
modelo que construímos no sudeste do 
país no curso do século 20. Um modelo 
que associe o Estado aos pequenos 
produtores e vincule diretamente 
as vanguardas e as retaguardas da 
produção. Na Amazônia verde, dar 
conseqüência prática ao manejo 
controlado e sustentável da fl oresta, 
construindo um regime regulatório 
e tributário que faça a fl oresta em pé 
valer mais que a fl oresta derrubada. 
Que providencie a tecnologia ne ces-
sária a esse manejo fl orestal e organize 
a prestação dos serviços ambientais 
em toda a Amazônia. E na Amazônia 
urbana desenvolver essas indústrias 

avançadas e aí tomar o grande passo 
que é a ligação entre essa produção 
industrial urbana e a problemática 
verde. Indústrias que transformem 
produtos da fl oresta e que fabriquem 
tecnologia apropriada ao manejo 
controlado e sustentável da Amazônia 
verde. Outra iniciativa seria a formação 
de profi ssionais especializados nas 
questões da Amazônia, para que 
permaneçam na região. 

R.S. - O senhor esteve recentemente 
na comitiva do ministro da Defesa, 
Nelson Jobim, em viagem à França 
e à Rússia. Qual foi o objetivo 
dessas visitas? 
R.M.U. - Eu coordeno o Comitê 
Ministerial de Formulação da 
Estratégia Nacional de Defesa, 
do qual o ministro Jobim é o 
presidente. Somos responsáveis por 
elaborar o plano de defesa que será 
apresentado ao presidente Lula no 
dia 7 de setembro. Nosso plano está 
focado em três grandes vertentes. 
A primeira delas é a reorganização 
e o redirecionamento das Forças 
Armadas em torno de uma vanguarda 
tecnológica e operacional, baseada 

em capacitações nacionais. Para isso, 
a metodologia que estamos usando é 
questionar as responsabilidades das 
Forças Armadas, em circunstâncias 
de paz e de guerra. Precisamos das 
respostas sobre como reorganizar 
e aparelhar as Forças para cumprir 
suas responsabilidades.
Reorganizar a indústria brasileira de 
defesa, tanto no componente privado 
quanto no estatal, é a segunda 
vertente do trabalho. As empresas 
privadas de defesa no Brasil são 
tratadas como empresas quaisquer. 
Elas precisam ter um regime 
regulatório e tributários especiais, 
que assegurem a continuidade nas 
compras públicas e resguardem as 
empresas contra o curtoprazismo 
mercantil. Dessa forma, o Estado 
brasileiro poderia adquirir um poder 
estratégico muito amplo sobre as 
empresas privadas de Defesa, a ser 
exercido por meios como o golden 
share. Já no componente estatal, 
é preciso fazer uma inversão 
completa. Em vez de produzir o 
rudimentar, precisamos produzir na 
vanguarda aquilo que as empresas 
privadas não consigam em curto-
prazo de forma rentável.
O futuro do serviço militar obrigatório 
é o terceiro ponto discutido pelo 
nosso comitê. Acreditamos que 
é preciso preservá-lo porque ele 
funciona como um nivelador 
republicano, onde a Nação encontra-
se acima das classes. Para isso, 
temos algumas alternativas. Uma 
hipótese é manter o modelo atual, 
mas oferecer formação científi ca e 
educativa aos novos recrutas, além 
do conhecimento militar que lhes 
é passado. Outra hipótese, mais 
radical, é tornar o serviço militar 
obrigatório de fato obrigatório. 
Isso signifi ca que em vez de haver 
apenas uma auto-seleção, as forças 
selecionariam os recrutas com 
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base no vigor físico, na capacidade 
intelectual e na representatividade 
de classes e regiões do país. Quem 
não prestasse o serviço militar 
obrigatório, poderia prestar um 
serviço social obrigatório, em que 
o jovem receberia um treinamento 
militar rudimentar para poder 
compor uma força de reserva capaz 
de ser mobilizada em circunstâncias 
de emergência nacional ou mundial. 
Quanto à viagem, nosso maior 
objetivo, na visita à França e à Rússia, 
foi buscar parceria estratégica no 
setor de defesa e transferência 
de tecnologia para a indústria de 
defesa nacional. Não pretendermos 
ir à prateleira do supermercado 
internacional para promover o 
aparelhamento das forças. A idéia é 
capacitar nossa indústria básica de 
defesa por meio de parcerias.

R.S. - No Fórum organizado pela 
ONU, que discutiu a governança 
da internet. o Sr. defendeu uma 
governança internacional para a 
internet. Disse ser contra o sistema 
de controle único de endereços 
eletrônicos exercido pela ICANN 
- Corporação da Internet para a 
Designação de Nomes e Números, 
subordinada ao Departamento de 
Comércio dos EUA e demonstrou a 
sua indignação ao fato de se sofrer 
infl uência de uma única potência. 
Qual o papel que o Brasil deve ter 
nesta conjuntura internacional e 
quais são as propostas para o cresci-
mento da informática no País, a sua 
democratização e inclusão digital?
R.M.U. - A evolução da internet deve 
obedecer a alguns princípios, entre 
eles o princípio anti-hegemônico. 
Naturalmente, como tudo o mais, a 
internet começou em um lugar, no 
caso os Estados Unidos, e no Icann 
predomina a infl uência americana. 
Já passou da hora de seguirmos para 

uma segunda etapa, em que a gover-
nança da grande rede não esteja sob a 
tutela de qualquer potência. Para que 
se chegue a uma forma de governan-
ça que dê voz a todos, temos como 
instrumento a própria internet. Não 
se deve esperar que a sociedade civil 
se organize, mas sim usar a internet 
como instrumento de libertação. 
Durante o IGF - Internet Governance 
Fórum, em novembro de 2007, o 
ministro Gilberto Gil (Cultura), o 
ministro Sérgio Rezende (Ciência 
e Tecnologia) e eu assinamos uma 
portaria sobre a inclusão digital. O 
projeto que idealizamos comporta 
quatro elementos. A primeira parte é 
a organização de uma infovia nacio-
nal. Trata-se de combinar as muitas 
redes que já temos e de estendê-las 
para as regiões que elas ainda não 
alcançam, especialmente algumas 
partes da Amazônia ocidental. É um 
trabalho que o governo deve liderar, 
sem qualquer intuito de excluir as 
empresas privadas de telefonia. 
Pelo contrário, esse trabalho pode 
servir para inaugurar novo padrão de 
colaboração entre o ativismo gover-
namental e a iniciativa privada.
A segunda parte da nossa tarefa é um 
conjunto de medidas voltado para o 
fortalecimento das capacitações po-
pulares de acesso à internet. Essas ca-
pacitações não podem ser prerrogativa 
de uma elite. Devem se difundir por 
amplos setores de nosso povo. Para 
que isso aconteça, não basta ensinar 

nas escolas. É preciso abrir, em todo 
o país, centros de apoio e de instrução 
para os usuários da internet.
A terceira parte do projeto trata da 
substância, do estímulo à produção 
de conteúdos nacionais e populares 
na rede. Uma das propostas é a de 
estabelecer fundações públicas que 
sejam independentes da infl uência 
dos governos e representativas da 
sociedade civil e que ajudem a fi -
nanciar e a qualifi car o trabalho de 
criação e de participação na internet 
por meio de extensionismo técnico. 
Não seria uma única entidade, mas 
várias, com direções diferentes e 
compostas por critérios diversos. 
Esse pluralismo é necessário para 
garantir que o impulso experimen-
talista se amplie. 
Por último, destaco o desenho 
institucional de uma governança 
da internet que esteja atenta à 
inova ção do conceito de proprie-
dade, substituindo o arbí trio do 
dono individual pela colabora-
ção coletiva de ino vadores. O que 
temos de fazer no Brasil é ante-
cipar, como regime nacional de 
governança, aquilo que o governo 
brasileiro já propôs ofi cialmente 
para o mundo: sistema que dê voz e 
vez à sociedade civil independente, 
organizada fora do Estado, não 
apenas aos governos e às empresas. 
Concebida desta maneira, inclusão 
digital vira instrumento de liber-
tação nacional.

ENTREVISTA
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Centrais sindicaisCentrais sindicais  

 de  de fatofato e de  e de direitodireito
O presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva sancionou a lei que reconhece 
as centrais sindicais.

A partir de agora, o PL 1.990/07 
transformou-se na Lei 11.648, pu-
blicada em edição extra do Diário 
Ofi cial da União de 31 de março 
de 2008. A nova lei afi rma que en-
tre as prerrogativas das centrais 
estão as de coordenar a represen-
tação dos trabalhadores por meio 
das organizações sindicais a ela fi -
liadas; e participar de negociações 
em fóruns, colegiados de órgãos 
públicos e demais espaços de di-
álogo social que possuam compo-
sição tripartite, nos quais estejam 
em discussão assuntos de interes-
se geral dos trabalhadores. 

Muitos anos de 
organização e busca 
pelo reconhecimento 

Para Antonio Neto, presiden-
te da CGTB e do Sindpd, “a re-
gulamentação das centrais é uma 
grande conquista dos trabalhado-
res brasileiros. Elas já tinham re-
conhecimento de fato, agora terão 
de direito, coisa pela qual temos 
lutado há décadas. Refl ete o avan-
ço do movimento sindical que, nos 
últimos tempos, tem encaminhado 
de forma unitária a luta pelo de-
senvolvimento, recuperação do 
salário mínimo e valorização da 
Previdência Social”.

A mobilização das principais cen-
trais sindicais do País como a Central 
Geral dos Trabalhadores do Brasil 
(CGTB), Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), Força Sindical, União 
Geral dos Trabalhadores (UGT), Nova 
Central Sindical dos Trabalhadores 
(NCST) e Central de Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB) foram 
essenciais para demonstrar a força da 
união e a importância do reconheci-
mento das Centrais Sindicais para os 
deputados, senadores e opinião públi-
ca em geral. 

O reconhecimento das Centrais 
é importantíssimo para a defesa dos 
direitos dos trabalhadores e a uni-
dade das Centrais Sindicais foi de-
monstrada durante todo o percurso 
até a legalização das organizações, 
que há anos lutavam por este reco-
nhecimento. 

Presidente Lula 
reconhece Centrais e 
garante sobrevivência 
das entidades sindicais

Ao sancionar a lei que estabelece 
a participação das centrais sindicais 
na divisão dos recursos arrecadados 
através da contribuição sindical dos 
trabalhadores, o presidente Lula 
vetou o artigo 6º, que determina-
va que os sindicatos, as federações 
e as confederações das categorias 
econômicas ou profi ssionais ou 
das profi ssões liberais e as centrais 
sindicais deverão prestar contas ao 
Tribunal de Contas da União sobre 
a aplicação dos recursos provenien-
tes das contribuições de interesse 
das categorias profi ssionais ou eco-
nômicas, de que trata o art. 149 da 
Constituição Federal, e de outros 

Presidente Luis Inácio Lula da Silva (centro) participa de encontro com 
representantes das centrais sindicais. Do lado direito, Antonio Neto discursa 

sobre a aprovação da lei que regulariza as centrais sindicais. Foto: José Cruz/ABr 
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recursos públicos que porventu-
ra venham a receber.

Na justifi cativa, Lula sustentou 
que o art. 6º viola o inciso I do art. 8º 
da Constituição da República, porque 
estabelece a obrigatoriedade dos sin-
dicatos, das federações, das confede-
rações e das centrais sindicais presta-
rem contas ao Tribunal de Contas da 
União sobre a aplicação dos recursos 
provenientes da contribuição sindi-
cal. Isto porque a Constituição veda 
ao Poder Público a interferência e a 
intervenção na organização sindical, 
em face o princípio da autonomia 
sindical, o qual sustenta a garantia de 
autogestão às organizações associati-
vas e sindicais.

“Se nós não tomássemos o cui-
dado de vetar a fi scalização, já fi co 
sabendo em cima de quem e em que 
momento iria a fi scalização. Imagi-
na, se a cada vez que chegar uma 
eleição, uma campanha eleitoral no 
sindicato, alguém toma a decisão 
de fi scalizar. Estaremos tirando do 
trabalhador o direito de propor em 
assembléias mecanismos de fi scali-
zação”, argumentou Lula.

Deputados foram aliados 
dos trabalhadores

No último dia 11 de março 
um grande passo foi dado na de-
fesa dos trabalhadores. Após o 
Senado aprovar o Projeto de Lei 
nº 1990/07, retomando o texto do 
acordo feito entre o Governo e as 
Centrais Sindicais, a Câmara dos 
Deputados rejeitou a emenda que 

O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), fala com 
os representantes das Centrais Sindicais após aprovação da 

lei que regulariza as mesmas. Foto: José Cruz/ABr

acabava com a contribuição sindi-
cal e aprovou por 234 votos favo-
ráveis contra 171, as modifi cações 
que o Senado fez ao Projeto de Lei 
que legaliza as Centrais Sindicais.
Com isto, o projeto seguiu para a 
sanção do presidente Luis Inácio 
Lula da Silva. 

Com um coquetel no Salão No-
bre do Congresso Nacional e entre-
ga de diplomas de agradecimento, 
as centrais sindicais homenagea-
ram, no dia 9 de abril, os 273 depu-
tados e 79 senadores que votaram 
favoravelmente ao projeto de lei de 
legalização das entidades.

O reconhecimento das centrais 
sindicais é fruto de uma longa ne-
gociação entre as centrais sindicais 
e o governo federal. A sua apro-
vação no Congresso Nacional de-
pendeu de intensa mobilização dos 
sindicatos, que tiveram a fonte de 
seu fi nanciamento (a contribuição 
sindical) ameaçada e das próprias 
Centrais, como já foi dito no inicio 
desta matéria.

Presidente Lula, durante encontro com representantes das 
centrais sindicais. Foto: Ricardo Stuckert/PR
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Pacto por TI pode transformar 
o Brasil em líder mundial

Antonio Neto, presidente 
do Sindpd e da CGTB 
e Antônio C.R. Gil, 

presidente da Brasscom 
assinaram, no último 

dia 17 de abril, o Pacto 
por TI para estimular a 

produtividade do setor no 
Brasil e impulsionar o seu 
crescimento no mercado 

internacional.

Este pacto é inédito, pois pela 
primeira vez uma entidade repre-
sentativa do patronal se une com 
entidades sindicais por um obje-
tivo comum. Com ele buscamos 
expandir o crescimento do setor, 
aumentando a produtividade e a ex-
portação dos softwares brasileiros e 
conseqüentemente criará milhares 
de novos postos de trabalho formal, 
ou seja com carteira assinada.

O Sindpd – Sindicato dos Traba-
lhadores de Processamento de Dados 
e TI representa mais de 80 mil traba-
lhadores e tem quase 20 mil associa-
dos no estado de São Paulo, a CGTB 
– Central Geral dos Trabalhadores 
do Brasil, representante de diversas 
categorias em todo o território nacio-
nal e a Brasscom - Associação Bra-
sileira das Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação que 

representa 32 grandes empresas de 
exportação de softwares estão mais 
do que gabaritadas para serem vi-
toriosas em suas intenções de leva-
rem o Brasil a ocupar a liderança do 
mercado de informática junto com 
as grandes potencias mundiais.

Agora, Neto e Gil irão cumprir 
uma extensa agenda para articula-
rem os apoios necessários dentro 
do governo para o Pacto por TI.

Antonio Neto fala sobre o Pacto: 
“Firmamos um Pacto para lutarmos 
juntos, para a tributação da Previ-
dência, que hoje é de 20% sobre a 
folha de pagamento, seja transferida 
para a tributação do faturamento no 
índice de 2% e se isso ocorrer as em-
presas se comprometem a sair de um 
patamar de 800 mil dólares que foi a 
exportação em 2007 de softwares e 
serviços, para 5 bilhões até 2011 e se 
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comprometem a formalizar (contra-
tos com carteira assinada) todos os 
trabalhadores envolvidos nos pro-
cessos de exportação e fazem tam-
bém uma proposta de ampliação do 
nível de emprego na ordem de 100 
mil novas vagas e, mais do que isso,  
juntos com os trabalhadores e o Sin-
dicato e a Central, a Brasscon que 
fi rmou esse trato conosco se com-
prometem em trabalhar para a quali-
fi cação, classifi cação e formação de 
trabalhadores com ênfase na profi ci-
ência em inglês e também na inclu-
são digital para a base da pirâmide 
de trabalhadores seja bem aquecida, 
ou seja é um grande pacto”

Gil afi rma enfaticamente: “Tudo 
caminha no sentido do Brasil se 
transformar num dos três principais 
centros de TI do globo, junto com a 
China e a Índia. Isso só não aconte
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ce porque, a mão de obra brasi-
leira não é competitiva, adicionan-
do os encargos trabalhistas, o nosso 
programador médio praticamente 
dobra o custo para o cliente. Além 
da formação de mão de obra e es-
tudo da língua inglesa, mas o prin-
cipal é que o custo não é competi-
tivo”.

Para concluir, Neto confi rma a 
agenda: ”Nós levamos ao Ministro 
Miguel Jorge, que coordena a polí-
tica industrial, ao Ministro Marinho 
da Previdência, ao Ministro Lupi 
do Trabalho e ao Presidente da Re-
pública, para quando lançar a polí-
tica industrial fase dois, que venha 
uma medida contemplando isso. O 
Grande mérito é que pela primeira 
vez nos últimos 30 anos,  o seg-
mento patronal e dos trabalhadores 
se unem em uma reivindicação con-
creta, pois sempre reivindicaram 
separados em questões díspares, e 
agora os dois juntos e em concor-
dância é um grande feito”.

Pacto por TI
Protocolo de entendimento entre 

empresas e trabalhadores de Tecno-
logia da Informação:

Considerando a importância es-
tratégica da Tecnologia da Informa-
ção (TI), fator decisivo para a com-
petitividade de toda a economia;

Considerando a importância da TI 
na economia global e a sua conver-
gência com as comunicações nas últi-
mas duas décadas, nivelando assim o 
jogo competitivo entre as empresas e 
a mão-de-obra dos trabalhadores des-
te setor de alta qualifi cação;

Considerando o tamanho do 
mercado mundial de software e ser-
viços de TI, da ordem de US$ 1,2 

trilhão anuais;
Considerando o fenômeno cres-

cente da terceirização dos serviços 
de TI a partir dos Estados Unidos e 
da Europa, principalmente, no mo-
vimento global de negócios conhe-
cido como offshore outsourcirng;

Considerando a oportunidade 
excepcional de negócios e de gera-
ção de empregos qualifi cados que 
este movimento representa para os 
países, sobretudo as nações em de-
senvolvimento como o Brasil;

Considerando a busca de alter-
nativas das empresas à concentra-
ção dos negócios de offshoring na 
Ásia, sobretudo na Índia;

Considerando a relevância do 
setor de TI no Brasil, que tem em-
presas de excelência e trabalhadores 
altamente qualifi cados e criativos, 
além de contar com um mercado 
interno que é o segundo maior entre 
os países emergentes e um dos oito 
maiores do mundo;

Considerando a forte movimen-
tação de outros países pela atração 
desses negócios, com a adoção de 
programas continuados de incenti-
vos e benefícios fi scais visando o 
desenvolvimento de suas exporta-
ções de software e serviços de TI;

Considerando os elevados encar-
gos incidentes sobre a contratação 
de mão-de-obra no Brasil, num se-

tor intensivo em recursos humanos 
e em que de 60% a 70% dos custos 
de uma empresa de TI são represen-
tados pela mão-de-obra;

Considerando que esses altos cus-
tos desfavorecem a posição competi-
tiva do Brasil diante de outros países, 
inclusive perante nossos parceiros do 
Mercosul, que já adotam programas 
de incentivos e vêm atraindo, inclusi-
ve, empresas brasileiras;

Considerando a necessidade de 
o Brasil adotar uma posição compe-
titiva em TI globalmente, e também 
de isonomia na área do Mercosul;

A Brasscom, representando as 
empresas de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação, e o Sindpd 
e a CGTB, representando os traba-
lhadores do setor de TI, defendem 
conjuntamente a adoção das se-
guintes medidas:
1) Redução dos encargos incidentes 
sobre a mão-de-obra do setor de TI, 
com a mudança da base de contribui-
ção das empresas ao INSS sobre folha 
salarial para um porcentual do fatura-
mento das companhias inscritas num 
regime especial de exportações de TI 
a ser implantado pela Receita Federal;
2) Aumento das exportações bra-
sileiras de TI dos atuais US$ 800 
milhões para, pelo menos, US$ 5 bi-
lhões nos próximos quatro anos e a 
contratação de 100 mil novos traba-
lhadores pelas empresas do setor;
3) A plena formalização da mão-
de-obra pelas empresas exportado-
ras de software e serviços de TI;
4) A implantação de um programa 
conjunto das organizações empresa-
riais e trabalhistas, apoiado pelo go-
verno, para a qualifi cação em massa 
de trabalhadores de TI, com especial 
ênfase em profi ciência na língua in-

NACIONAL



21

Revista Sindpd – O que são os exer-
cícios laborais e para que servem?
Christian Klausener – Os exercí-
cios de ginástica laboral, tem a fun-
ção básica de relaxar o trabalhador, 
por isso muitos exercícios são feitos 
na forma de alongamento. A prática 
da ginástica laboral é exatamente 
você, de momentos em momentos, 
descansar um pouquinho e aliviar a 
tensão, que vai se acumulando pela 
própria postura e pela manutenção 
de um mesmo movimento.
 
RS – Quando a tensão se acumu-
la no dia a dia do trabalho, além 
das dores que por si só já inco-
modam, o que ela pode provocar 
de comprometimento à saúde do 
trabalhador?
CK – Essa tensão é na realidade 
muscular, mas muitas vezes é im-
perceptível. Pode aparecer algum 
formigamento além da dormência,  
ou seja, isso caracteriza uma falta de 
circulação do sangue. Você não oxi-
genando o corpo, o cérebro ou parte 
do tecido muscular, vai ter um com-
prometimento. Se há cansaço, incô-
modo, dor e falta de sono a pessoa 
fi ca mais irritada, mais nervosa, an-
siosa e muitas vezes deprimidas, não 
consegue raciocinar com precisão. 
Isso vale para qualquer profi ssional. 
A repetição ocasiona muitas doen-
ças relacionadas ao trabalho, como 

por exemplo, a DORT - Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho. E, obviamente essa doen-
ça é uma própria lesão em função 
de uma repetição excessiva e às ve-
zes muito bem localizada, que com-
promete o conjunto das atividades e 
a vida do trabalhador.
 
RS – Só exercícios físicos pode re-
verter essa realidade?
CK - O alívio da tensão é simples-
mente muscular. Mas, não dá para 
desassociar a mente do corpo. As 
duas coisas precisam ser traba-
lhadas simultaneamente. Por isso 
quando se fala em ginástica laboral, 
a palavra ginástica é meio forte, ela 
remete você a fazer algum exercí-
cio. Mas, muitas vezes você pode 
simplesmente relaxar, fazer alguma 
meditação, fechando os olhos, des-
cansando e isso pode servir como 
exercício. Fazer yoga, espreguiçar 
e relaxar  podem ser considerados 
como uma ginástica laboral.
Temos que procurar o bem estar. E 
isso é uma coisa pessoal. Nenhuma 
indústria, nenhum empregador irá 
trazer para você. E como é que nós 
procuramos atingir isso? Na satis-
fação naquilo que fazemos. Essa é a 
primeira meta, o primeiro objetivo. 

RS – Você vem para a Web Rádio 
Sindpd instigar todos os traba-

lhadores da categoria a saírem da 
acomodação. É isso?
CK – É verdade. Na realidade, pre-
cisamos ter vida com qualidade e 
não qualidade de vida, ou seja, em 
nossas condições de trabalho, de 
correria, no nosso dia a dia, precisa-
mos adequar essa necessidade den-
tro do contexto que nós vivemos.  
Então, vamos instigar o ouvinte a 
se mexer mesmo sabendo que esses 
exercícios laborais são insufi cien-
tes para a prevenção das DORTs e 
outras doenças do Trabalho. É um 
pouco que ajuda muito.
 
RS – Para encerrar. Quer deixar 
alguma recomendação sobre o 
seu novo programa?
CK – O principal ponto acredito, 
vai depender da própria iniciativa de 
cada um, na hora de ouvir e visuali-
zar o exercício, entender o processo 
e acreditar que isso vai modifi car, 
diminuir as suas tensões. Com es-
sas seqüências de exercícios vamos 
procurar fazer com que você, leitor e 
ouvinte, perceba e sinta essas mudan-
ças, e vou aguardar as suas perguntas, 
questionamentos, criticas e sugestões 
no e-mail webradio@sindpd.org.br.
Acesse diariamente o nosso programa 
Formatando Saúde  e se esforce para 
adquirir este novo hábito em sua vida, 
o de fazer exercícios diariamente nos 
seus intervalos de trabalho.

Christian Klausener
Formatando Saúde
Christian Klausener, professor da Escola de Educação Física e Esporte 
da USP e coordenador do programa de ginástica laboral da Webrádio   
do Sindpd, fala sobre doenças do trabalho e como evitá-las.
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A Convenção Coletiva da Categoria 
com reajuste acima da infl ação

   A Campanha 
Salarial 2008 

foi iniciada com 
o envio, à casa 

dos associados, 
da "Proposta 

para a pauta de 
reivindicações".
Desta forma ,os 

associados se 
prepararam para 

as assembléias 
realizadas nas 

sedes Regionais 
e Capital

Depois das assembléias nas 
nove sub-sedes e na capital com 
intensos debates das pautas de 
reivindicações da Campanha Sa-
larial 2008, o ano começou no 
Sindpd em plena negociação com 
o Seprosp – Sindicato das Empre-
sas de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo. Foi uma 
negociação tensa com o patronal 
entrando nas primeiras rodadas 
infl exível. Após quatro rodadas 
de negociação, os reajustes con-
quistados para a categoria foram 
superiores a infl ação.

O Seprosp já na 1ª Rodada 
de Negociação estava disposto a 
propor modifi cações polêmicas 
que não trariam ganhos para o 
trabalhador. Ou seja, a comissão 
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estabelecida pelo sindicato pa-
tronal propôs para a diretoria  do 
Sindpd a pífi a proposta de redu-
ção da jornada de trabalho para 
40 horas semanais à toda catego-
ria, desde que a diretoria do Sin-
dpd aceitasse o reajuste salarial de 
2%. 

Contudo, a diretoria do Sindpd 
debateu e defendeu os direitos 
dos trabalhadores, já que redução 
de jornada de trabalho com redu-
ção salarial não é ganho algum 
para o empregado. O índice pro-
posto estava abaixo do índice do 
INPC – Índice Nacional de Preço 
ao Consumidor, acumulado em 
2007, que foi de 5,16%. A pro-

posta foi rechaçada pelo Sindpd, 
pois não era condizente com todo 
o crescimento que o setor de TI - 
Tecnologia da Informação obteve 
no ano passado.

Na 2ª Rodada de Negociação 
o sindicato patronal melhorou a 
sua proposta de reajuste salarial 

para 5%, mais ainda abaixo do 
INPC. O Sindpd tem como uma 
de suas principais reivindicações 
nas negociações com o Seprosp o 
aumento do piso salarial. Ele é o 
patamar mínimo que todo funcio-
nário deve receber como salário. 
Mas, nesta rodada o sindicato pa-
tronal deixou de lado os reajustes 
específi cos das funções exercidas 
pelos empregados. O Sindpd no-
vamente não aceitou a proposta 
patronal de reajuste pelos dois 
motivos expostos.

No dia 21 de janeiro, uma 
nova rodada de negociações 
ocorreu entre os representantes 
do Seprosp e a diretoria do Sin-

Apesar das difi culdades em 
negociar com o patronal, o 
Sindpd através de sua diretoria, 
conseguiu vitoriosos reajustes 
para a categoria.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA - FILHOS 
EXCEPCIONAIS. 
As empregadas ou empre-
gados que tenham fi lhos na 
APAE, APADEX ou em insti-
tuições análogas, com as mes-
mas fi nalidades, terão direito 
ao reembolso das despesas 
até o limite de 50% (cinquen-
ta por cento) do salário nor-
mativo, Cláusula “Salários 
Normativos”, “alínea C”.

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
OITAVA - TRABALHO 
EM CASA. 
Parágrafo 3º - Afi m de norma-
tizar o cumprimento da jor-

nada de trabalho em “casa”, 
SEPROSP e SINDPD irão dis-
cutir um modelo padrão a ser 
apresentado às empresas, no 
prazo de 90 dias a contar de 
01 de Fevereiro de 2008.   

CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
SEXTA - VIAGENS A 
SERVIÇO. 
Quando da realização de via-
gens a serviço, que impliquem 
afastamento do domicílio, a 
Empresa pagará todas as des-
pesas de transporte, alimenta-
ção e estada conforme normas 
e limites por ela estabelecidos.
Parágrafo Único - Afi m de 
normatizar o cumprimento 

desta Cláusula, SEPROSP e 
SINDPD irão discutir um mo-
delo padrão a ser apresentado 
às empresas, no prazo de 90 
dias a contar de 01 de Feve-
reiro de 2008.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
NONA - COMPENSAÇÃO 
DE FALTAS E ATRASOS. 
Parágrafo 7º - A hora trabalha-
da aos domingos e/ou feriados 
será creditada, no banco de 
horas positivas, com acréscimo 
de 40% (quarenta por cento). 
Ou seja, cada hora trabalhada 
equivale a 84 minutos.

juste proposto foi de 6,2%. 
Este reajuste foi superior ao ín-
dice infl acionário INPC. Infeliz-
mente o patronal novamente não 
ofereceu índices superiores para 
os reajustes dos pisos e a propos-
ta, de novo, não foi aceita.

A última rodada de negocia-
ções ocorreu no dia 28 de janei-

ro e as propostas conquistadas 
pelo Sindpd foram de 6,3% até 
9,09%. Além das propostas dos 
pisos (confira o quadro) e do 
reajuste salarial.

Todas as claúsulas sociais da 
Convenção Coletiva foram manti-
das e algumas, ainda, foram apri-
moradas. São elas:

Algumas das cláusulas sociais 
que foram aprimoradas
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Senado aprova extinção do fator 
previdenciário e modifi ca forma 
de calcular benefícios

Senador Paulo PaimSenador Paulo Paim

 Em regime de urgência, foi aprovado 
no dia 9 de abril pelo Plenário, o Projeto de 
Lei do Senado PLS-296/03, de autoria de 
Paulo Paim (PT-RS), que extingue o cha-
mado “fator previdenciário” e modifi ca a 
forma de cálculo dos benefícios da Previ-
dência Social. Como sofreu alterações, a 
matéria retornará à Câmara dos Deputados. 

Criado no governo Fernando Hen-
rique Cardoso, em novembro de 1999, 
o Fator Previdenciário é um redutor do 
valor dos benefícios previdenciários 
que guarda relação com a idade de apo-
sentadoria e com a expectativa de so-
brevida no momento de aposentadoria.

O fator previdenciário baseia-se em 
quatro pontos: a alíquota de contribui-
ção, a idade do trabalhador, o tempo de 
contribuição à Previdência Social e a 
expectativa de sobrevida do segurado.
O fator previdenciário é calculado con-
siderando, na data de início do benefí-
cio, a idade e o tempo de contribuição 
do segurado, a expectativa média de 
sobrevida para ambos os sexos e uma 
alíquota de 31%, que equivale à soma 
da alíquota básica de contribuição da 
empresa (20%) e da maior alíquota de 

contribuição do empregado (11%).
Em sua justifi cação, Paim assinalou 
que, dependendo do grau de formali-
zação do trabalhador e de sua evolu-
ção salarial, a ampliação gradativa do 
período básico de cálculo do salário-
benefício, com o fator previdenciário, 
acarreta perda em seu valor, tanto maior 
quanto maior for essa ampliação.
O senador frisou que essa forma de cál-
culo é aplicada sob a alegação de se 
adequar o sistema previdenciário aos 
impactos atuarial e fi nanceiro da evo-
lução demográfi ca, mas, de fato, tem 
sido utilizado para diminuir as despe-
sas com benefícios da Previdência So-
cial, principalmente da aposentadoria 
por tempo de contribuição, reduzindo 
seu valor ou retardando a sua concessão.  

Entre as distorções no fator previden-
ciário apontadas por Paulo Paim, desta-
ca-se a introdução do critério da idade 
no cálculo da aposentadoria por tempo 
de contribuição, via lei ordinária, crité
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rio que já foi derrotado em 
nível constitucional no Senado. 

 - No aspecto social, é perver-
so, pois, ao privilegiar a aposen-
tadoria por tempo de contribui-
ção tardia e punir, drasticamente, 
a considerada precoce, penaliza, 
sobremaneira, aqueles que come-
çaram a trabalhar cedo, na maio-
ria trabalhadores de menores 
rendimentos. De fato, esses tra-
balhadores certamente não adia-
rão o início de sua aposentadoria 
em função de valores maiores, 
no futuro, proporcionados pelo 
fator previdenciário - observou. 

Na avaliação do senador Pau-
lo Paim, o resgate dos critérios 
anteriores de cálculo dos benefí-
cios previdenciários evitará que o 
governo utilize a Previdência So-
cial como instrumento de ajuste 
das contas públicas, em prejuízo 
dos contribuintes e benefi ciários.

Para a diretoria do Sindpd, na 
voz de seu presidente Antonio 
Neto “Este fator previdenciário 
pode reduzir até 30% de sua apo-
sentadoria. O Governo tem muita 
duvida sobre esta matéria, pois 
alega que precisa ter algo em seu 
lugar para não falir a Previdência.

Não concordamos com isso, 
sempre fomos contra essa medi-
da do governo FHC e apoiamos 
plenamente o nosso amigo Paulo 
Paim, o Senador amigo dos tra-
balhadores. Vamos agora acom-
panhar atentamente a apreciação 
desta matéria na Câmara dos 
Deputados e posterior aprova-
ção, ou não, do Presidente Lula.”
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Mulher começou a luta 
por igualdade dentro 
de uma fábrica

Não sobra tempoNão sobra tempo
pra mais nadapra mais nada

 
Estudo do IBGE comprova que mulheres 

têm jornada dupla. Elas gastam praticamente 
o mesmo número de horas de trabalho fora de 
casa com as tarefas domésticas.

Apesar de algumas diferenças entre as 
próprias mulheres, os dados do estudo com-
provam o que as mães que estão no merca-
do de trabalho já sabem: sua jornada é, pelo 
menos, o dobro da dos homens. Elas gastam, 
por semana, 31,1 horas de trabalho não-
remunerado em casa. Seus maridos gastam 
10,9 horas com tarefas domésticas. A jor-
nada, na verdade, pode ser até tripla, já que 
muitas mulheres também se responsabilizam 
pelo cuidado dos pais idosos. 

A história do Dia Internacional começa 
com a inserção das mulheres no mercado de 
trabalho após a Revolução Industrial.

No Dia 8 de março de 1857, operárias da 
fábrica de tecidos Cotton, situada na cidade  
de Nova Iorque, fi zeram uma grande greve. 
Ocuparam a fábrica e reivindicaram melhores 
condições de trabalho, tais como, redução na 
carga diária de trabalho de 16 para dez horas, 
equiparação de salários elas receberam até um 
terço do salário de um homem para executar 
a mesma tarefa, e tratamento digno (na gravi-
dez, trabalhavam até o 9º mês e, não raro, o 
parto ocorria na própria fábrica). Os proprie-
tários se recusavam a atender, então, as operá-
rias resolveram ocupar o prédio da fábrica. A 
polícia foi chamada pelos patrões.

A manifestação foi reprimida com total vio-
lência. As mulheres foram trancadas dentro da 
fábrica, que foi incendiada logo em seguida. 
Aproximadamente 129 mulheres, trabalhado-
ras, mães de família, morreram carbonizadas, 
num ato totalmente cruel e desumano. Este 
fato deu origem, com muita justiça, ao Dia In-
ternacional da Mulher (8 de março).

Mas, essa data, pode ser lembrada tam-
bém como uma vitória das mulheres. Em 
8 de março de 1917, a greve geral das mu-
lheres russas, culminou com o início da 
revolução russa de 1917. Elas foram para 
as ruas para reivindicar o fi m da fome, da 
guerra e do czarismo. Até Trotski, um dos 
dirigentes do partido comunista russo, in-
clusive teve que reconhecer a força e a ca-
pacidade de luta organizada das mulheres, 
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no livro “História da Revolu-
ção Russa”, diz: “Não se imagi-
nava que este ‘dia das mulheres’ 
inaugurasse a revolução”.

O Dia Internacional 
das Mulheres

Somente no ano de 1910, du-
rante uma conferência na Dina-
marca, fi cou decidido que o 8 de 
março passaria a ser o “Dia In-
ternacional da Mulher”, em ho-
menagem as mulheres que mor-
reram na fábrica em 1857. Mas 
somente no ano de 1975, através 
de um decreto, a data foi ofi ciali-
zada pela ONU (Organização das 
Nações Unidas).

Protestar ou 
comemorar?

Na maioria dos países, rea-
lizam-se conferências, debates, 
reuniões e manifestações públicas 
com objetivo de denunciar as con-

dições de opressão e desigualda-
des em que as mulheres, ainda se 
encontram e, também, para come-
morar as vitórias que já tiveram 
em outros.

Muito foi conquistado, mas 
muito ainda há para ser modifi ca-
do nesta história.

Por exemplo, dia 24 de feve-
reiro de 1932, foi instituído o voto 
feminino no Brasil. Uma conquis-
ta das mulheres brasileiras, que 
depois de anos de discussões e 
reivindicações, conquistaram seu 
direito de votar e serem eleitas 
para cargos nos poderes executivo 
e legislativo.

A grande meta é que agora as 
mulheres ocupem sua vagas no 
Congresso Nacional, nas Câma-
ras Estaduais e Municipais, já 
garantidos por lei, assim como, 
cargos no Executivo Brasileiro, 
quem sabe até o de presidenta 
da República.

A política nacional ainda 
não expressa o espaço que as 

Antonio Neto saúda associadas e 
as parabeniza pelo seu dia.

Trabalhadoras receberam fl ores na 
entrada do espetáculo.

As diretoras, Isabella, Arlene e 
Lourdes com Mônica Martelli.

Comemoração do Dia Interna-
cional da Mulher em São Paulo 
nos dias 07 e 08 de março, com 
o monólogo “Os Homens são de 
Marte, e é para lá que eu vou”. A 
artista Mônica Martelli com sua 
interpretação fantástica, divertiu 
mais de mil pessoas entre as-
sociadas e acompanhantes. Um 
evento alegre que homenageou 
as mulheres da categoria.

Momentos de 
confraternização e 

reconhecimento no teatro 
Procópio Ferreira.

MULHER
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mulheres vem ocupando na 
sociedade, principalmente nas 
empresas.

No trabalho, a busca 
pela liberdade e 
reconhecimento

O trabalho traz para a mulher, 
em muitos casos, a liberdade de 
viverem independentes e criarem 
seus fi lhos sem o medo de fi ca-
rem abandonadas e sem susten-
to. São muitos os depoimentos 
de mulheres que se submetem 
à violência física ou verbal em 
seus lares por serem dependen-
tes de seus maridos, companhei-
ros ou, mesmo, dos pais.

A mulher precisa buscar seus 
direitos principalmente no mer-
cado de trabalho para serem 
reconhecidas como mulheres 
competentes nas funções que 
ocupam e, portanto, receberem 
salários compatíveis como os 
dos homens que, por mais incrí-
vel que possa parecer, recebem 
no Brasil mais do que as mulhe-
res na mesma função em muitas 
empresas. Estes maus empre-
sários justifi cam essa diferença 
salarial dizendo que as mulheres 
dão mais gastos pela maternida-
de. As mulheres então são des-
valorizadas por que parem os 
fi lhos do casal? 

São punidas várias vezes 
por isso ao serem submetidas a 

exaustivas jornadas de trabalho, 
salários menores, menos oportu-
nidades de ascensão profi ssional, 
são as principais vitimas de as-
sédio moral e de violência sexu-
al em casa e no trabalho,  dupla 
jornada de trabalho, ansiedade 
e insegurança para criarem seus 
fi lhos por falta de creche no tra-
balho ou públicas próximas de 
suas casas ou local de trabalho. 
Ao mesmo tempo, as mulheres 
são a maioria nas universidades 
em cursos de graduação e pós-
graduação, são perfi s natos para 
ocuparem cargos de direção nas 
empresas por sua formação aca-
dêmica, objetividade, dedicação 
no cumprimento das ações, ca-
pacidade de pensarem e equa-
cionarem várias temáticas ao 
mesmo tempo, pela sua sensibi-
lidade e capacidade de dialogar. 

Por tudo isso, os empresá-
rios e todos os envolvidos no 
mundo do trabalho precisam 
valorizar a mulher trabalhado-
ra, principalmente as que são 
mães. Este é um grande desafio 
a ser conquistada, principal-
mente, na categoria.

Em Araraquara e Bauru 
o Dia Internacional da 

Mulher, foi comemorado 
com as associadas e 

seus familiares de forma 
diferente. Não faltou festa, 

alegria e descontração. 
Em Araraquara, no Hotel 
Fazenda Salto Grande, 

em Bauru as associadas 
participaram do passeio 
no barco Xambury em 

Barra Bonita. 

Araraquara

Bauru
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Regulamentar a terceirização 
para garantir os direitos 

“Terceirização no Brasil - 
Avanços e Acordos Possíveis” 
realizado no dia 4 de abril, na 
sede da Fecomercio - Federação 
do Comércio de São Paulo, por 
iniciativa da “Gestão Sindical” e 
patrocinada pelo Sindeprestem -  
Sindicato das Empresas Prestado-
ras de Serviço.

Participaram do evento o Minis-
tro da Previdência, Luiz Marinho, 
do presidente do IPEA - Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, 
Márcio Pochmann, os deputados 
federais Vicentinho e Pedro Fer-
nandes Ribeiro, a diretora da OIT 
- Organização Internacional do 
Trabalho no Brasil, Laís Abramo. 
Além dos presidentes da centrais, 
CGTB - Central Geral dos Traba-
lhadores do Brasil, CUT - Central 
Única dos Trabalhadores, Força 

Sindical, Nova Central, UGT - 
União Geral dos Trabalhadores e 
CTB - Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil, outros 
dirigentes sindicais e representan-
tes do setor patronal, 

As centrais sindicais expressa-
ram que a terceirização tem inten-
sifi cado a precarização dos salá-
rios e a contratação dos chamados 
PJs - Pessoa Jurídica obrigando o 
trabalhador a constituir fi rma para 
eximir os empresários de pagarem 
direitos como férias, 13º salário e 
licença maternidade.

Terceirização ou 
especialização?

“Onde a gente viu a aplicação 
da terceirização, percebemos a 
precarização das condições de 

trabalho, com honrosas exce-
ções. Para nós, a terceirização 
deve ser sinônimo de especiali-
zação, como é o caso da contra-
tação de empresas de informá-
tica, e não de precarização dos 
direitos trabalhistas”, afi rmou o 
presidente da CGTB, Antonio 
Neto, durante a sua intervenção.

De acordo com o Ministro da 
Previdência, Luiz Marinho, o país 
precisa urgentemente regulamen-
tar o setor “Temos empresas que 
atuam corretamente, mas temos 
empresas que atuam de forma ir-
responsável e deixam muitos tra-
balhadores na rua da amargura”, 
afi rmou Marinho.

Antonio Neto, lembrou a Lei nº 
8.666, que rege as licitações para 
serviços e coloca o menor preço 
como quesito principal. Segundo 
Neto, o valor dos contratos é joga-
do para baixo, benefi ciando em-
presas inidôneas que pagam salá-
rios reduzidos e, como já ocorreu, 
desaparecem no fi nal do contrato 
sem pagar os direitos dos traba-
lhadores. “Ocorreu um caso na 
CEF - Caixa Econômica Federal. 
A empresa sumiu e os trabalhado-
res só não fi caram desamparados 
porque a CEF efetuou o pagamen-
to”, disse Neto.

O deputado Vicentinho citou 
exemplos que ocorrem até na Câ

Antonio Neto, participa do evento “Terceirização no Brasil 
- Avanços e Acordos Possíveis” na Fecomercio.

TERCEIRIZAÇÃO
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mara dos Deputados, de em-
presas terceirizadas que não pa-
gam os salários dos funcionários 
da limpeza, da segurança e dos 
ascensoristas de elevadores, que 
sem receber cobram providências 
dos parlamentares.

Os trabalhadores querem limi-
tar a terceirização ao fator especia-
lização, proibindo a contratação 
de empresas para executar as ati-
vidades-fi m - como reza o Enun-
ciado 331 do Tribunal Superior do 
Trabalho - a responsabilidade so-
lidária das empresas contratantes 
com as obrigações trabalhistas, 
igualdade de direitos e de condi-
ções de trabalho e a penalização 
das empresas infratoras.

Terceirização dá lucro 
precarizando direitos

Segundo estudos do Sinde-
prestem, existem no Brasil 28,9 
mil empresas de trabalho tempo-
rário e de serviços terceirizáveis, 
a maior parte concentrada no Su-
deste. As empresas faturam apro-
ximadamente R$ 40 bilhões por 
ano e empregam 2,2 milhões de 
trabalhadores.

O representante das empresas 
prestadoras de serviço, Jan Wie-
gerinck, chamou a atenção para 
a insegurança jurídica que a falta 
de uma lei específi ca tem gerado 
para o setor. 

No momento, existem qua-
tro projetos tramitando na Câ-
mara para regulamentar o setor 
com propostas muito antagôni-
cas. O que mais se aproxima à 
proposta das centrais é o PL nº 
1621/07, de autoria do deputa-
do Vicentinho.

Pochmann alerta 
para o processo de 

internacionalização da 
terceirização

Por considerar a terceiriza-
ção dos serviços um processo 
“inevitável” no mundo inteiro, o 
presidente do IPEA - Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, 
Márcio Pochmann, afi rmou que o 
Brasil precisa criar os mecanismos 
necessários para que este novo ce-
nário se transforme em algo posi-
tivo para o país e não o que vem 
ocorrendo em alguns casos com a 
precarização do trabalho.

Pochmann chamou a atenção 
para as afi rmações de que a ter-

ceirização tem gerado empregos 
no Brasil. Segundo ele, o que vem 
ocorrendo é uma reconfi guração 
do emprego, mas que o país pode 
começar a gerar novos postos de 
trabalho caso ingresse no proces-
so de exportação de serviços.

“Atualmente nós não estamos 
vivendo um processo só de ter-
ceirização, mas principalmente 
um processe de internacionali-
zação da terceirização, em que 
as grandes empresas estão en-
viando os serviços para serem 
feitos em outros países, como 
ocorre com a Índia, que concen-
tra grande parte das empresas de 
serviços no setor de escritórios”, 
disse Pochmann.

Segundo o economista, esse 
processo de terceirização tam-
bém é refl exo de uma nova confi -
guração da propriedade que esta 
ocorrendo mundialmente, onde 
se caminha para que não mais 
que 500 grandes corporações as-
sumam o comando de todas as 
atividades econômicas. 

Entre os presentes estavam o 
Ministro da Previdência, Luiz  

Marinho e o presidente do IPEA, 
Márcio Pochmann.

TERCEIRIZAÇÃO
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O Dia Mundial em Memória
das Vítimas de Doenças
e Acidentes de Trabalho

Artigo de 
Pérsio Dutra, 

Secretário 
para Assuntos 

de Saúde, 
Segurança e 
Medicina do 
Trabalho do 

Sindpd

quando são publicadas. Mas os números 
são estarrecedores, veja a seguir:

São cerca 2 milhões e duzentas mil 
mortes por DT - Doenças de Trabalho 
ou AT - Acidentes de Trabalho relacio-
nados ao trabalho no mundo e cerca de 
270 milhões de feridos e 160 milhões de 
doentes por ano, segundo a OIT - Or-
ganização Internacional do Trabalho e 
isto apenas os dados confi rmados, pois 
segundo o organismo, esta estimativa 
pode estar (deve estar) subestimada, vis-
to o grande número de países com siste-
mas inefi cientes de notifi cação. Esta rea-
lidade indecente, de fato, deve ser muito 
mais grave.

No Brasil, os dados ofi ciais de AT e 
DT são os da Previdência Social, com 
base nos benefícios concedidos pelo 
INSS por este motivo, ou seja, reconhe-
cidos como tal pelo órgão – num total 
de 491.711 em 2005 dos quais cerca de 
90.000 casos de doenças do trabalho, 
com 2708 mortes – doenças e acidentes 

No dia 28 de abril, as vítimas de 
doenças e acidentes do trabalho foram 
homenageadas em vários eventos orga-

nizados, com a participação do 
movimento sindical, das asso-
ciações de vítimas de acidentes 
e doenças do trabalho, dos con-
selhos de saúde, e dos técnicos 
e serviços públicos de saúde do 
trabalhador.

Muitas vezes o trabalho in-
capacita e mata mais do que os 
mais badalados males que afl i-
gem a nossa sociedade e a hu-
manidade. Algumas doenças do 
trabalho, não contagiosas, têm 

incidência de novos casos equi-
valente ao de algumas moléstias famosas 
porque são transmissíveis – como AIDS 
e dengue, e com mortalidade muitas ve-
zes semelhante ou maior. No entanto, 
embora devessem ser manchete de pri-
meira página, estas matérias são veicu-
ladas quase escondidas nos jornais, isso 
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sabidamente subnotifi cados, 
e cuja abrangência cobre apenas 
os trabalhadores com registro 
em carteira de trabalho, deixan-
do fora os servidores públicos 
estatutários, os domésticos e 
os infelizes que têm relação de 
trabalho precário (cooperados, 
PJ’s, escravos e outras formas, 
todas eufemisticamente chama-
das de informais).

Para se ter uma idéia, estu-
do realizado pela UNESP na 
região de Botucatu em 1997, 
constatou que apenas 22,4% 
dos acidentes de trabalho fo-
ram captados pelos registros do 
INSS – e o próprio sistema dei-
xa de lado 80% dos casos – os 
afastamentos de menos de 15 
dias, por exemplo. Para piorar, 
se compararmos a proporção 
entre doenças e acidentes no 
Brasil e no mundo veremos que 
o número daquelas está fl agran-
temente discrepante em nosso 
país. Note-se que estamos fa-
lando do chamado setor “for-
mal”. Exemplifi quemos algo 
que ocorre com os “informais”.

Uma única categoria (a dos 
motoboys da cidade de São 
Paulo) faria a estatística das 
mortes do país crescer em mais 
de 39%. A maioria esmagado-
ra (seguramente mais de 85% 
deles) não tem vínculo formal. 
Morrem mais de 400 por ano 
de acidentes de trânsito regis-

trados (só é registrado como tal 
o caso em que o acidentado já 
chega morto, ou morre ao dar 
entrada, no hospital. A partir 
daí vira poli-traumatismo, etc). 
Um estudo realizado durante a 
fi lmagem de “Vida Loca” con-
cluiu que o número real de mo-
toqueiros por acidente, assim, 
é o triplo do ofi cial – ou seja, 
mais de 1.200 por ano. Dos 
quais apenas uma ínfi ma par-
cela é registrada como aciden-
te de trabalho. E, portanto, isto 
não gera providências.

E com as mudanças no mun-
do do trabalho, novas mazelas 
despontam nos acometimen-
tos dos trabalhadores, como 
os distúrbios psicossociais, 
alcoolismo, dependência quí-
mica e outros, que se juntam 
às LER - Lesões por Esforços 

Repetitivos, às PAIR - Perda 
Auditiva Induzida por Ruído 
pneumoconioses, intoxicações, 
etc., para tornar o quadro da 
saúde no trabalho ainda mais 
espantosamente preocupante.

A OIT estima o custo destas 
mazelas em 4% do PIB mundial. 
O Brasil, segundo a própria Pre-
vidência, tem um custo social 
em torno de U$ 40 bilhões anu-
ais com os acidentes e doenças 
do trabalho. E com novas trans-
formações se insinuando, e não 
havendo providências, estes nú-
meros irão à estratosfera.

Por tudo isto, a refl exão sobre 
esta data, dia 28 de abril, é im-
portante, e esta semana, que tem 
seu ápice no dia do trabalho – 
também um dia em homenagem 
aos mortos na luta pela melhoria 
nas condições de trabalho e por-
tanto, da saúde do trabalhador 
– é a semana culminante para a 
atuação da classe trabalhadora. 
Para que no futuro estas datas 
sejam apenas de homenagens, e 
não de dores. De lembranças, e 
não de infâmias.

Fontes: Paula Laboissière – Agên-
cia Brasil, OIT Brasil – portal, OIT 
(ILO) – LABORSTA – YEARLY 
STATISTICS – Total economically 
active population, Pesquisa FAPESP 
– Edição Impressa 76 - Junho 2002, 
PORTAL DO GDF – O GLOBO
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A Gestante, o Dentista 
 e os cuidados com a 
Saúde Bucal do Bebê

A gravidez é um momento único 
na vida da mulher, onde a mesma 
assume seu papel na natureza dando 
início a uma nova vida. É um evento 
que afeta toda a família, em especial 
a mulher. Nesse momento, ocorre-
rão diversas alterações no organismo 
(hormonais, fi siológicas e psíquicas) 
que infl uenciarão a saúde do feto e 
da gestante. Em relação ao cirurgião-
dentista fi ca a dúvida sobre a manu-
tenção da saúde bucal da futura ma-
mãe e de seu fi lho: a gestante pode 
receber atendimento odontológico?

Sim, desde que sejam observa-
dos pelo profi ssional alguns cuida-
dos: realizar sessões com tempo de 
atendimento mais curto; os cuidados 
com a prescrição de medicamentos e 
a utilização de aparelhos de RX.

De preferência, o tratamento 
deve ser realizado antes da gesta-
ção, pois a alimentação da gestante 
estará voltada para nutri-la e ao feto 
e é preciso que os alimentos sejam 
bem mastigados, para poderem ser 
corretamente digeridos e aproveita-
dos todos os nutrientes neles conti-
dos. Porém, em certos casos torna-
se necessário o atendimento, sendo 
que entre o terceiro e o sexto mês 
de gravidez é o período ideal. Os 
atendimentos de urgência devem se 
limitar a suprimir a dor e as consul-
tas serem mais curtas.

O uso de medicação é permitido, 
embora deva ser limitado ao mínimo 

indispensável. O dentista está acos-
tumado a lidar com pacientes hiper-
tensos, diabéticos, cardíacos, etc., e 
os cuidados com a gestante exigem 
algumas restrições em prol do feto, 
pois existem medicamentos que são 
mais indicados para as gestantes e 
outros que são contra indicados por 
afetar o desenvolvimento do bebê.

 Já no uso do aparelho de RX, 
quando necessário, deverão ser to-
madas todas as medidas de proteção, 
tais como o uso de avental de chum-
bo para o dorso e para o pescoço e um 
tempo menor de exposição ao RX.

A mulher durante a gestação 
pode apresentar alguns problemas 
bucais (especialmente na gengiva), 
devido à mudança hormonal e ou-
tros fatores associados à gravidez; 
mas não é verdade que a gestação 
de um fi lho possa causar problemas 
bucais. O que acontece, na maioria 
dos casos, é que a grávida aumen-
ta consideravelmente a freqüência 
alimentar, o que exige um cuidado 
maior na higiene oral, o que nem 
sempre acontece.

Em relação ao bebê, após o nasci-
mento, o leite materno torna-se a pri-
meira barreira protetora aos dentes, 
bem como o movimento de sucção 
do bebê estimula o desenvolvimento 
muscular e esquelético da face. Não 
usar chupeta ou mamadeira de for-
ma alguma, pois acarretará proble-
mas respiratórios e de oclusão. 

Em relação à higiene do bebê, 
deve-se fazer uma limpeza na gen-
giva com gaze ou fralda umedeci-
da em água limpa, sempre após a 
amamentação, até o nascimento 
dos dentes de leite, onde é indicado 
o uso de uma dedeira. A primeira 
consulta do neném pode ser rea-
lizada por volta dos seis meses de 
idade ou quando aparecerem os pri-
meiros dentes decíduos, embora o 
ideal é que a mãe faça uma consulta 
durante a gestação para receber as 
instruções necessárias para a corre-
ta limpeza da boquinha do nenê. 

No caso das gestantes, qualquer 
cirurgião-dentista pode realizar o 
atendimento que for necessário; 
no caso do recém-nascido, na pri-
meira consulta o odontopediatra é 
o profi ssional mais indicado para 
iniciar a criança e os pais ao trata-
mento preventivo.

Fernando Peres é cirurgião dentista 
da Sodesp Ltda. A Sodesp atende 
os associados do Sindpd e também 
os fi liados à Prodent. Mandem suas 
dúvidas para o e-mail sodespltda@
terra.com.br e espero poder res-
ponde-las na próxima Revista do 
Sindpd

A gravidez é um momento único i
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4º Fórum Internacional 
sobre Globalização e 

Centrais Sindicais
 
Promovido pela ACFTU - All 

China Federation of Trade Unions, 
aconteceu nos dias 7 e 8 de janeiro, 
em Pequim, na China, o 4º Fórum 
Internacional sobre Globalização e 
Centrais Sindicais. 

Entre os 62 delegados presentes no 
Fórum, o evento contou com a presen-
ça do presidente chinês Hu Jin Tao.

Representando o Brasil esti-
veram presentes as centrais sindi-
cais: CGTB, CUT, Força Sindical 
e UGT. Entre eles o presidente da 
CGTB-SP e secretário de Finanças 
do Sindpd, Paulo Sabóia.

O evento buscou aprofundar o 
intercâmbio entre os movimentos 
sindicais dos países presentes e o 
movimento sindical chinês. O dis-
curso de abertura da solenidade foi 
realizado por Wang Zhaoguo, presi-
dente da ACFTU que falou da im-
portância do diálogo mútuo entre as 
centrais sindicais do mundo inteiro, 
na busca do desenvolvimento do co-

mércio de forma mais igualitária e 
democrática. As declarações dos di-
rigentes sindicais convidados foram 
coerentes com a proposta chinesa 
de aumentar ainda mais as relações 
econômicas internacionais, reconhe-
cendo que todos os países possuem 
o direito ao desenvolvimento, bus-
cando assim evitar as guerras decor-
rentes das políticas neoliberais.

Conselho Presidencial 
da Federação Sindical 

Mundial reúne-se 
no Sudão

Nos últimos dias 14 e 15 de ja-
neiro, em Cartum, capital do Sudão 
foi realizada a 2ª reunião do Con-
selho da FSM – Federação Sindi-
cal Mundial. O evento foi acolhido 
pela Federação Sindical de Traba-
lhadores do Sudão e contou com a 
participação de Paulo Sabóia, pre-
sidente da CGTB-SP e secretário 
de Finanças do Sindpd e de vários 
líderes sindicais mundiais.

O pronunciamento do presiden-
te sudanês Omar al-Bashir apresen-
tou aos participantes do encontro 
a a tual situação do Sudão, o maior 
país da África. Mesmo com o blo-
queio econômico imposto pelos 
EUA o país atualmente cresce 10% 

ao ano por conta do desenvolvi-
mento de relações econômicas com 
países como China, Índia, Coréia 
do Norte, Rússia e vários outros. 

Neste clima de fortalecimento das 
políticas anti-imperialistas no mundo 
e contra os modelos econômicos neo-
liberais de privatizações dos bens 
públicos, o conselho presidencial da 
FSM se reuniu. Foi decidido nesta 
reunião, a fundação da Ofi cina Re-
gional Africana da FSM em Cartum. 
Foram enviadas, ainda, mensagens 
de solidariedade às populações do 
Paquistão, Bangladesh e Myanmar; e 
mensagens de apoio aos iraquianos, 
destacando a necessidade da retirada 
imediata de todo o exército de ocupa-
ção presente no Iraque.

No 2º dia da reunião se discu-
tiu o Plano de Ações da FSM para 
2008, com diversas conferências 
internacionais a serem realizadas 
neste ano e entre elas destacamos a 
fundação do Comitê Permanente da 
Mulher Trabalhadora da FSM.

Diretor do Sindpd representa a 
CGTB na China e no Sudão

Paulo Sabóia, representando 
a CGTB, ao lado do 
presidente chinês Hu Jin Tao.

Paulo Sabóia ao lado do Professor 
Gandhur, deputado da Assembléia 
Nacional e presidente da Federação 
Sindical de Trabalhadores do Sudão.

INTERNACIONAL
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ESPORTE

Voleibol Master
A equipe foi vice-campeã do tor-
neio V ABC de Férias, disputa-
do em São Bernardo do Campo 
e agora está na disputa da Liga 
APAV. Além destes torneios, o 
Sindpd se prepara para as compe-
tições nacionais em Santos, Curi-
tiba, Brasília e Saquarema.

Futsal Masculino
As equipes A e B, atualmente dis-
putam a segunda fase da Copa 
Sport Ação, ambas com grandes 
chances de chegarem a fi nal. Além 
da Copa, a equipe de Futsal já está 
na disputa da Liga Paulista Futsal 
CUP. Confi ra no site do Sindpd os 
resultados da competição.

Basquete Masculino
A equipe estreou na Copa Pau-
lista de Basquete  com vitória, 
ao vencer o Clube Esportivo da 
Penha por 77x56. Os próximos 
jogos serão contra as equipes do 
Hebraica e CMSP.

NO LANCE

Futsal Feminino 
comemora mais um título

A equipe feminina começou o ano 
de 2008 disputando duas importantes 
competições: o 2º Torneio de Verão da 
SSI Informática e o I Torneio de Fute-
bol Feminino da Secretaria de Esporte 
e Lazer. Pelo Torneio de Verão, a equi-
pe sagrou-se Campeã de forma invic-
ta. Durante os oito jogos, o Sindpd 
terminou a competição com o melhor 
ataque, 34 gols e a defesa menos vaza-

da do torneio, sofrendo apenas 1 gol. 
Já pelo I Torneio de Futebol o Sindpd 
terminou na 3ª colocação.

Torneio da Amizade
A equipe de futebol de campo 

está na disputa do Torneio da Ami-
zade Jogo Limpo. A competição está 
sendo realizada em São Paulo, Zona 
Norte, no bairro da Casa Verde. A 

equipe segue forte na competição, 
e além de poder conquistar seu pri-
meiro título do ano, utiliza o torneio 
como preparação para a Copa Kaiser 
2008 e os Jogos da Cidade.

O Sindpd também realizará al-
guns jogos amistosos como prepa-
ração para disputar estes dois prin-
cipais campeonatos.

Jogos da Cidade 2008
Os Jogos da Cidade é o maior 

torneio de esporte amador do país e 
uma das maiores do mundo. As 31 
subprefeituras de São Paulo man-
têm-se unidas e empenhadas duran-
te o ano todo na disputa de várias 
modalidades esportivas e também 
de festivais, sempre em busca da 
posição de campeã municipal, um 
título que, representa muito mais 
do que a soberania esportiva. De-
monstra a capacidade de trabalho 
em equipe, o espírito de união por 
um ideal e a determinação das co-
munidades locais em busca da vi-
tória, fatores indispensáveis, espe-
cialmente na prática esportiva.

E como em todo ano, o Sin-
dpd já se inscreveu nas seguintes 
modalidades: Futebol de Campo, 
Futsal Masculino e Feminino, 
Voleibol Masculino e Feminino e 
Basquete Masculino. E neste ano 
de 2008, o Sindpd quer participar 
de outras modalidades que ainda 
não participou, como a bocha, 
capoeira, truco, xadrez, taekwon-
do e skate.

O associado que pratica alguma 
dessas modalidades, podem entrar 
em contato com o Departamento de 
Esporte pelos telefones: 3824-5607 
Diretor Elcio ou 3824-5614 Coor-
denador Ronaldo.

Voleibol Feminino 
conquista V ABC

O Sindpd conquistou o título do 
torneio V ABC de Férias, após 
vencer a equipe de Ribeirão Pires 
por 3x0. Foram nove jogos com 
nove vitórias.
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Associados do Sindpd podem 
usufruir de novos benefícios

Turismo Urbano

Cinemark
Precursora e especializada em complexos multiplex no país, o 
Cinemark projeta seus espaços de cinema para dar melhor visi-
bilidade, o som é mais nítido e oferece conforto e alta tecnologia 
para o público. O valor é único, de R$ 10,00. 
Para comprar seu ingresso, entre em contato 
com o departamento Social. 

Convênios

Atibaia: Hotel Gran Roca - Desconto de acordo com tabela para 
alta e baixa temporada. Desc. 20% para todos os pacotes com feria-
dos prolongados. Reservas:(11) 4414-7777. www.granroca.com.br  

Campos do Jordão: Capela do Alto (Região de Sorocaba) 
Sítio Bom Pastor - Desconto de 5% e 20%.
Site www.sitiobompastor.com.br

Lindóia: Hotel San Tiago - Desconto de até 50% . Reservas 
(19) 3898-1347 Site: www.lindoia.com.br

Pirajú: Hotel Pousada Jurumirim - Desconto de 18% na 
Baixa Temporada e 10% na Alta Temporada. Reservas (14) 
3351-5200 / 3351-2450 Site: www.pousadajurumirim.com.br

Porto Feliz: Fazenda Santo Antônio - Desconto de 15% 
(quinze por cento) de desconto, nos pacotes de acampamento 
de férias e 10% (dez por cento) para hospedagem grupos.
Site: www.fazendasantoantonio.com.br

São Lourenço/MG: Hotel Sul América - Desconto de 10%. 
Reservas (35) 3332-3400 Site: www.hotelsulamerica.com.br

Educação

Faculdades
IBTA
Faculdade Santa Marina
Faculdade das Américas
Universidade Gama Filho – Pós Graduação
Faculdade Anhanguera de Piracicaba
Faculdade Comunitária de Limeira (Grupo Anhanguera)
Faculdade Comunitária de Rio Claro (Grupo Anhanguera)
TNT Educacional (Lins)
UNIMONTE (Santos)
UNISANTA (Santos)
UNISUZ (Suzano)

Colégios
Colégio Luterano São Paulo
Colégio Padre Moye
Colégio Piritubano
CIG - Colégio Integrado de Guarulhos
Colégio Pentágono
Colégio Santa Cecilia (Santos)
Objetivo Campinas

Cursos Técnicos
Data Byte (Unidade Santo Amaro)
Green Treinamentos
CEBRAC - Centro Brasileiro de Cursos

Idiomas
Wizard Centro/Taquaral

A Secretaria Social do Sindpd tem re-
alizado um intenso trabalho para propor-
cionar a todos os associados do Sindpd 
acesso a boas redes educacionais com 
descontos especiais para contribuir com 
a sua formação e de seus dependentes. 
As instituições que mantém essas par-
cerias com o Sindpd vão desde o ensino 
fundamental até os cursos de graduação 
universitária, de pós e de especialização, 
passando por várias opções de cursos 
técnicos, de idiomas e artes.

O mesmo conceito prevalece nos 
convênios com hotéis, pousadas, colô-
nias de férias, pelos parques, cinemas e 
teatros. Sempre com o objetivo de dar 

acesso aos associados ao laser de ma-
neira agradável e econômica.

Como a saúde é fundamental, a 
Secretaria Social do Sindpd também 
oferece convênios para a saúde dos as-
sociados e seus dependentes inclusive 
um excelente convênio com a Prodent 
para a saúde bucal.

Confi ra a relação completa de todos 
os convênios e parcerias mantidos pelo 
Sindpd no portal www.sindpd.org.br.
 

O social na Web Rádio Sindpd
A Secretaria Social possui dois 

programas na Web Rádio. No Cone-
xão Esportiva o desempenho das equi-

pes do Sindpd nas quadras e no cam-
po são comentados todas as segundas 
feiras. Os apresentadores do programa 
são Élcio Borba, diretor de esportes do 
Sindpd e Ronaldo Luis, coordenador 
de esportes.

O diretor responsável pela Secretaria 
Social, Henrique, apresenta o programa 
Conexão Social. Nele, os associados do 
Sindpd podem conhecer o trabalho re-
alizado para a ampliação e a qualidade 
dos benefícios mantidos. Ouça os pro-
gramas do social e fi que por dentro das 
novidades nas parcerias e convênios.
Aproveite os benefícios que o Sindpd 
proporciona aos seus associados.

EducaçãoEducaçãoEducaçãoç

Novos convêniosNovos convênios e parcerias e parcerias
fi rmados parafi rmados para  vocêvocê e sua  e sua famíliafamília
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