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Chegou a hora dos trabalhadores
ocuparem seus espaços 

Desde a posse da diretoria do Sindpd, 
no dia 26 de maio, muitas coisas boas já 
aconteceram para o crescimento da nossa 
categoria em São Paulo e no Brasil. 

Inauguramos uma nova Regional na ci-
dade de São José dos Campos, uma região 
em expansão e que só acompanhávamos a 
distância e que, mesmo assim, já associáva-
mos trabalhadores e os representavamos 
em acordos com as empresas. Agora, com a 
sede e dois diretores experientes, que mu-
daram da capital para lá, vamos ampliar o 
nosso trabalho e conseqüentemente a ca-
tegoria em todo o Vale do Paraíba.

Neste mesmo sentido, temos atuado 
em todo o território nacional ao estreitar-
mos nossos vínculos com outros sindicatos 
de processamento de dados e tecnologia da 
informação para, principalmente, garantir os 
mesmos direitos conquistados em São Paulo 
para os trabalhadores de empresas nacionais 
e multinacionais. Esta atuação conjunta que 
vem se intensificando desde 2006 possibilitou 
a formação da Feittinf - Federação Interesta-
dual dos Trabalhadores em Processamento 
de Dados e Tecnologia da Informação, que 
organizará os estados de Minas Gerais, Paraná 
e São Paulo. Muito em breve será fundada a 
Federação Interestadual do Nordeste e, jun-
tas, com a Fenadados teremos condições 
objetivas para constituir a Confederação Na-
cional da nossa categoria. Uma força política 
extraordinária para defender os trabalhadores 
e ampliar seus direitos.

Já que estamos falando de organiza-
ção nacional dos trabalhadores, vamos 
aproveitar para compartilharmos, juntos, 

a grande vitória de todos os trabalhadores 
do Brasil com a homologação das centrais 
sindicais pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego e, no último dia 5 de agosto. Foram 
anos de debates e de ajustes entre as en-
tidades sindicais, as centrais e o governo, 
para que, fruto da união construída, se 
chegasse a um acordo de como, e em que 
parâmetros, uma central seria reconhe-
cida e legalizada. Conseguimos, e a partir 
de agora as verbas dos trabalhadores, que 
não retornavam como benefícios para 
ampliar e garantir seus direitos terão des-
tino certo. Vão para a mão dos legítimos 
representantes da classe trabalhadora do 
país, para dar condições mais justas das 
centrais sindicais se organizarem contra a 
classe patronal que continua oprimindo os 
trabalhadores. Como por exemplo, a Con-
venção 158 da OIT, que não foi ratificada 
pelo pesado lobby feito pelos empresários 
no Congresso. Não podemos esquecer 
que a maioria do Congresso Nacional é 
de representantes da classe patronal, pelo 
menos por enquanto.

Temos, também, o prazer de trazer para 
uma conversa nesta edição da revista a Dra. 
Lucíola Rodrigues Jaime, Superintendente 
da SRTE/SP- Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego do estado de São 
Paulo, antiga DRT/SP. Parceira de muitas lu-
tas como a de regulamentação das relações 
de trabalho com carteira assinada, acessi-
bilidade de pessoas portadoras de necessi-
dades especiais, entre tantas outras.

Nossos diretores, tanto os que atuam 
na capital como no interior têm con-

seguido acompanhar os trabalhadores 
dentro das empresas e fazendo bons 
acordos na maioria dos casos. Em alguns, 
empresários ou diretores de empresas 
públicas continuam persistindo numa 
prática autoritária e de exploração da 
mão de obra de seus funcionários de 
forma aviltante. Mesmo assim não de-
sistimos e junto com os trabalhadores 
continuamos batalhando para modi-
ficar esta realidade com dedicação e 
perseverança, leia um pouco mais so-
bre essas ações sindicais nas primeiras 
páginas da revista. 

As vitórias foram muitas, mas ou-
tras batalhas importantes nos espe-
ram. Uma delas a redução da jornada 
de trabalho sem perda salarial. A sua 
participação é essencial.

Boa leitua!

Presidente
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Em fevereiro deste ano, a Prodesp 
mostrou sinais de que a pauta específica 
dos trabalhadores da empresa seria dis-
cutida e negociada. Estes debates já não 
aconteciam há aproximadamente 10 anos 
e a possibilidade de uma negociação do 
Sindpd, o Conselho de Representantes dos 
Empregados – CRE com a Prodesp gerou 
bastante expectativa.

Com a mobilização e os debates na 
capital e no interior, após diversas reuniões, 
o CRE preparou a pauta que refletiria os 
anseios e desejos dos funcionários da 
Prodesp na melhoria dos benefícios e suas 
condições de trabalho.

Após diversas pesquisas e debates em 
conjunto com o Sindpd, a versão final das 
propostas de pauta específica foram dis-
cutidas e aprovadas pelo CRE. Assim, foi 
submetida a todos os empregados pre-
sentes nas assembléias, a pauta específica 
para discussão e aprovação. 

Conforme a lei, foram publicadas as 
convocações para as assembléias em diver-

Prodesp: Ainda sem pauta específica

sos jornais das cidades e regiões abrangidas 
por cada unidade da Prodesp no estado. 
Uma grande mobilização foi feita, esperan-
do o avanço nos direitos trabalhistas dos 
empregados. A importância da pauta apre-
sentada pelo CRE nas assembléias que 
ocorreram entre os dias 8 e 11 de abril foi 
tamanha que os empregados aprovaram na 
íntegra todas as cláusulas. 

A expectativa sobre as negociações 
ficou ainda maior após o presidente da 
Prodesp afirmar na reunião com o CRE que 
iniciaria as negociações. 

Contudo, mesmo com toda a mobili-
zação e debates feitos, a empresa agiu na 
contramão do esperado e frustrando a 
expectativa dos trabalhadores da Prodesp, 
sinalizou com o encerramento do processo 
sem qualquer negociação.

Muitas empresas públicas do estado 
de São Paulo negociam pauta específica 
com seus empregados. Sabemos que a 
expectativa não foi atendida, mas vamos 
continuar batalhando, para reapresentar a 
pauta e conseguir que a Prodesp negocie 
com os trabalhadores.

São Paulo

Primesys
Vitória dos trabalhadores

A empresa Primesys bem que tentou 
reduzir os direitos dos trabalhadores, mas 
o processo movido pelo Sindpd contra ela 
teve decisão favorável aos trabalhadores. A 
empresa implementou um acordo feito com 
uma comissão de empregados que não tinha 
autorização e nem respaldo legal do sindicato 
e que visivelmente reduzia os direitos já con-
quistados nos últimos anos.

Agora, com a vitória na justiça, os em-
pregados da Primesys que trabalharam na 
empresa em 2006 e 2007 podem contar 
com a representação do Sindpd e receber 

os índices aprovados pela CCT – Convenção 
Coletiva de Trabalho do Sindpd, além de 
benefícios como vale alimentação e abono 
por aposentadoria, entre outros.

Estamos atentos, pois a empresa ainda 
pode recorrer da decisão judicial, mas o 
Sindpd  irá procurar a empresa e propor o 
cumprimento desta  decisão.

Parabéns a todos os empregados da 
Primesys, que acreditaram nas orienta-
ções do Sindpd, por mais esta conquista. 
Esta vitória prova que a união é essencial 
para a conquista dos nossos direitos.
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Linx e Qdt-Quadrant
Aprovação do acordo

O Sindpd realizou com os  trabalha-
dores do grupo Linx uma assembléia, de 
discussão e votação, sobre acordo de PLR 
e jornada alternativa de trabalho, no último 
dia 24 de julho. Os diretores do Sindpd, João 
Barreto e Joel Chnaiderman,  reuniram-se 
com os trabalhadores do grupo Linx, para 
realizar a assembléia. Aproximadamente 
110 trabalhadores compareceram e após a 

apresentação da proposta aprovaram, em 
sua maioria, a implementação do acordo. 
Os trabalhadores da Qdt-Quadrant tam-
bém serão contemplados proporciona-
lmente, já que a empresa foi incorporada 
recentemente ao Grupo Linx.  Após a as-
sembléia, os diretores do Sindpd  perma-
neceram na empresa para apresentar os 
benefícios e serviços oferecidos pelo sindi-

Orbral
Informações sobre o processo Orbral

No dia 09 de junho, ocorreu a audiên-
cia do processo movido pelo Sindpd con-
tra a empresa Orbral, mas somente no dia 
21 de julho foi publicada a sentença, na 
qual o sindicato conseguiu procedência 
integral da ação. 

No entanto, a juiza, por um lapso de-
terminou a liberação do saldo salarial de 

novembro de 2001, enquanto que o cor-
reto é novembro de 2007. Por este motivo, 
o departamento Jurídico do Sindpd se viu 
obrigado a propor Embargos Declaratórios 
para sanar o equívoco. Por conta deste 
fato, teremos de aguardar esta correção na 
sentença, para o levantamento dos valores 
que os trabalhadores devem receber.

Com relação ao processo sobre as ver-
bas rescisórias, a ação foi distribuída para 
a 62ª Vara do Trabalho e devido a grande 
quantidade de processos nesta vara, a juí-
za determinou a sua redistribuição. Assim, 
o processo será julgado na 5ª Vara e a 
audiência foi marcada para o dia 12 de 
fevereiro de 2009.

cato,  além de esclarecerem  dúvidas sobre 
os direitos e benefícios dos trabalhadores.

Acordos de PLR
A PLR - Participação de Lucros e Re-

sultados, nas empresas tem sido uma das 
conquistas dos trabalhadores. Atingir me-
tas, superá-las e aumentar os lucros das 
empresas são méritos dos trabalhadores 

T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
PULSAR TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
METRO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA
SMAR- APD INFORMÁTICA LTDA
METRO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
CSC BRASIL SISTEMAS LTDA
ATERA INFORMÁTICA LTDA
LIST COMP. PUBLIC. PROM. E COMÉRCIO LTDA
SAS INSTITUTE BRASIL LTDA
SABRE INTERNACIONAL INC.
MITSUCON TECNOLOGIA S.A

METRO DADOS LTDA
ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A
MERCADO ELETRÔNICO S/A
APLISOFT COMÉRCIO E SERVICOS LTDA
DEBCRED INFORMÁTICA LTDA
DH&C OUTSOURCCING S.A.
OKTO TECNOL E SRVS DE INFORMÁTICA LTDA
WCA MENTORING & CONSULTING LTDA
CLEARTECH LTDA
HUMAITA LEGALIZACOES EMPRESARIAIS S/C LT
SP LEGIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME
COMPUWARE DO BRASIL S/A

que vestiram a camisa e estão compro-
metidos com a empresa, sua produ-
tividade e futuro. Nada mais justo do 
que participarem dos lucros, frutos dos 
bons resultados. Em muitas empresas, 

os trabalhadores, representados pelo 
Sindpd, têm negociado acordos para 
receberem a PLR e em outras, estes 
acordos já foram assinados. Veja abaixo 
a relação destas empresas:

São Paulo

LECOM TECNOLOGIA S/A
CNP-M TECNOLOGIA E SERVICOS DE INF. S/A
SAMSUNG SDS LATIN AMERICA SOL TECN LTDA
AMADEUS BRASIL LTDA
AFFILIATED COMPUTER SERVICES DO BRASIL L
INFORMAL SERV E CONS EM INFORMÁTICA LTDA
INTESY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
VALUE TEAM BRASIL CONS EM T.I.& SOL LTDA
BRAXIS ERP SOFTWARE SA
INTERCHANGE SERVICOS S/A
PULSARTEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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Filie-se e aproveite os benefícios
Totvs exemplo a ser seguido

Após o acordo entre o Sindpd e a Totvs 
e a forte campanha de filiação feita pelos 
diretores do sindicato, os cerca de 1200 
empregados, podem preencher o cadastro 
na Intranet da empresa e se tornarem só-
cios do Sindpd. O acordo estará em vigor 
até dezembro e até lá os funcionários da 
empresa vão conhecer e usufruir os benefí-
cios e convênios mantidos pelo Sindpd, 
entre eles os descontos que o sindicato 

São Paulo

As empresas Serpro e Dataprev, cuja 

data base é maio, até agora não chegaram 

a um acordo de reajuste salarial com seus 

empregados. A comissão nacional de ne-

gociação já garantiu a manutenção da data 

base, como também a maioria dos benefí-

cios da convenção de 2006/2007. No en-

tanto, apesar das inúmeras rodadas de ne-

gociação as empresas chegaram a ofertar 

somente o índice de 6,54 % de reajuste, 

abaixo do índice inflacionário.

 Os trabalhadores chegaram a ficar em 

“Assembléia Permanente” e se declararam 

em “Estado de greve”. No último dia 23 de 

julho, os trabalhadores da Serpro rejeit-

aram o reajuste proposto pela empresa 

e decidiram em assembléia entrar com 

indicativo de greve na próxima rodada de 

negociação, marcada para o dia 6 de ago-

sto. Na Dataprev, os empregados da em-

presa realizaram assembléia no dia 29 de 

julho e decidiram paralisar as atividades 

durante as 24 horas do dia 31 de julho.

Dataprev e Serpro 
Trabalhadores atentos aos reajustes

Assembléia na Serpro no dia 23 de julho

Assembléia na Dataprev no dia 29 de julho

tem com muitas faculdades e diversas op-
ções de lazer e descanso como em Ilhabela 

e Campos do Jordão. Você, empregado 
da Totvs aproveite esta oportunidade.
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Com mais de 2 milhões de habitantes, 
o Vale do Paraíba paulista agora terá uma 
sede regional do Sindpd em São José dos 
Campos. A partir de agosto, os diretores 
do Sindpd João Batista Domingues Neto 
e Oscar de Azevedo Nolf estarão atuando 
na região para darem atendimento nas 
mais de 192 empresas cadastradas que lá 
estão localizadas. Esta era a única região 
que faltava para o Sindpd cobrir todo o 
Estado de São Paulo.

São José dos Campos é conhecida 
como um importante pólo tecnológico 

Sindpd inaugura sua 10ª sede regional e
agora cobre todo o Estado de São Paulo

Aparecida
Areias
Bananal
Caçapava
Cachoeira Paulista
Campos do Jordão
Cruzeiro

Cunha
Guaratinguetá
Igaratá
Jacareí
Jambeiro
Lavrinhas
Lorena

Monteiro Lobato
Paraíbuna
Pindamonhangaba
Piquete
Potim
Queluz
Redenção da Serra

As 28 cidades abrangidas pela nova regional são:

São JoSé doS CamPoS

Roseira
Santa Branca
São José do Barreiro
São José dos Campos
Silveiras
Taubaté
Tremembé

do nosso país e é sede do maior pólo 
aeroespacial da América Latina. Nela estão 
instalados importantes centros de ensino e 
pesquisa como o ITA - Instituto Tecnológi-
co da Aeronáutica, o CTA – Centro Técnico 
Aeroespacial, o INPE -  Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais e grandes empresas 
como a Embraer, a  Petrobras, a Philips, a 
Panasonic, a Johnson & Johnson, a General 
Motors, a Monsanto, entre diversas outras.

Este é um grande desafio para os dois 
diretores que estão deixando a capital para 
atuar nesta importante região e para melhor 

atender as necessidades e expectativas da 
categoria. Hoje, as localidades abrangidas 
pela nova regional já possuem sócios e em 
breve esperamos aumentar ainda mais os 
número de associados no Vale do Paraíba.

A nova regional está localizada na 
Rua Major Vaz, nº 274, na Vila Adyana 
em São José dos Campos.

Para maiores informações ligue para 
(12) 3942-9705 ou 3921-6428, ou envie   
um email para: sjcampos@sindpd.org.br 
ou acesse o Portal do Sindpd:
www.sindpd.org.br.



9

No dia 12 de junho, a Prefeitura de 
Araraquara, a UNESP e a Microsoft Bra-
sil lançaram o projeto Escola de Tecno-
logias Inovadoras na Escola Municipal 
Gilda Rocha, na cidade de Araraquara. 
O principal objetivo do projeto é am-
pliar o contato dos alunos com a te- 

Mais formação para os trabalhadores da área de TI

araraquara

cnologia, aliando a didática às novas 
ferramentas tecnológicas.

Para a secretária de educação, 
Clélia Mara Santos, o projeto propõe 
um novo modelo de aprendizagem 
para os estudantes, aliando a didáti-
ca da escola com os conhecimentos 

tecnológicos, proporcionando aulas 
mais dinâmicas.

Parabéns a Araraquara pela iniciativa. 
Agora, nesta escola, os jovens alunos dão 
os primeiros passos para se tornarem, em 
um futuro próximo, os novos profissionais 
da área de TI.

Formatura e novo programa para a área de
TI na região

Durante a formatura dos alunos do 
programa Student to Business e Planseq 
Software, no último dia 19 de junho, ocor-
reu o anúncio da inserção de Araraquara 
no novo programa na área de TI da Micro-
soft, o Great2B.

Universitários de instituições públicas 
ou privadas da cidade podem se inscrever 
no programa que é gratuito. O curso é re-
alizado via on-line. Com a certificação e a 
licença, os alunos ganham a autorização 

para vendas de produtos Microsoft. Basta 
acessar o site www.great2b.com.br para se 
cadastrar e iniciar o curso.

O Sindpd, através do diretor da regional 
de Araraquara, Daniel Forini, esteve presente 
na solenidade que contou com a presença 
do prefeito Edinho Silva; do secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Alexandre 
Kopanakis; o ex-secretário e diretor da Brass-
com - Associação Brasileira das Empresas de 
Software e Serviços para Exportação, Paulo 

Sérgio Sgobbi; o vereador Everson Inforsato, 
o Dicão e diversos representantes das em-
presas de tecnologia da região.

Novo plano de saúde para os sócios
O convênio Sindpd/Beneplan fir-

mado em 2007, pela Regional de Bauru, 
tem atraído um elevado número de 
sócios que buscam a comodidade e 
acesso a um excelente plano de saúde 
com preços atrativos.

O plano de saúde Sindpd/Beneplan 
garante acesso a todos os procedimen-
tos clínicos, cirúrgicos e ambulatoriais 
oferecidos pelo Hospital Beneficiência 
Portuguesa de Bauru, além de uma am-
pla rede conveniada na cidade.

Em breve, o plano deverá atender 
também usuários de toda a região.

O convênio firmado oferece planos de 
saúde, a partir de R$ 30,56 mensais. Os só-
cios do Sindpd podem, ainda, beneficiar 
todos os seus dependentes e agregados, 
tais como pai, mãe, sogro, sogra e netos.

De acordo com os Diretores da Regional 
de Bauru, Wagner e Erick, a expectativa é 
que o plano de saúde incremente em 30% o 
quadro de associados do Sindpd na região.

Para aderir ao plano, o sócio do 
Sindpd deve comparecer à Regional de 
Bauru, ou entrar em contato através do 
telefone (14) 3234-4965, para fornecer os 
documentos necessários à inscrição. 

Bauru
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A inauguração da nova sede da Gerên-
cia Regional do Trabalho e Emprego em 
Campinas, realizada no último dia 16 de 
junho, contou com a participação de Carlos 
Lupi, Ministro do Trabalho e Emprego; da 
Drª. Lucíola Rodrigues Jaime, Superinten-
dente Regional do Trabalho e Emprego em 
São Paulo; Dr. Hélio de Oliveira Santos, Pre-
feito de Campinas; o Secretário Geral do 
Sindpd, Gustavo e os diretores do Sindpd, 
Mirian, Marco Kronka, Loide e Ney Moraes.  

Com a inauguração, a nova Gerência 
agora contará com um espaço de 2.500 m² 
de área, um ganho de aproximadamente 
1.400 m². Outra mudança significativa é 
com relação a rede de computadores. 
Antes o prédio comportava somente 16 
pontos de rede, com as novas instalações 
o sistema terá capacidade de conectar até 
220 computadores. Isso é um ganho não 
somente em estrutura, mas em comodi-
dade aos usuários e servidores.

As cidades abrangidas pela Gerência 
de Campinas são as cidades de Americana, 
Amparo, Araras, Jaguariúna, Mogi-Guaçú, 
Mogi-Mirim, Paulínia, São João da Boa Vista, 
Serra Negra, Sumaré e Valinhos. A localização 
do novo prédio é na Avenida Marechal Car-
mona, nº 686, Vila João Jorge em Campinas.

O gerente Regional de Campinas, Se-
bastião Jesus da Silva, desde 1984 faz parte 
do quadro de servidores do Ministério do 
Trabalho e Emprego e agora assume este 
grande desafio. Conversamos com ele so-
bre suas prioridades, desafios e a relação 
com os sindicatos, confira abaixo:

Sindpd: Como o Sr. pretende dirigir a 

Gerência Regional de Campinas? Quais são 

as suas prioridades? E quais são os princi-

pais desafios?

Sebastião: Pretendo dirigir a Gerência Re-
gional do Trabalho e Emprego em Campinas 
desenvolvendo as atividades com os olhos 

voltados para o futuro. De uma área útil de 
1.100 m2, a Gerência ocupa , a  partir de agora, 
2.500m2 , em prédio próprio da União.  Foi 
ampliado de 12 para 50 pontos de transmissão 
de dados, e 50 para telefonia podendo chegar 
ao dobro de sua capacidade. Além disso, a uni-
dade de Campinas do MTE  dará a possi

CamPinaS

Inauguração da Gerência 
Regional de Campinas

Prefeito Dr. Hélio de Oliveira discursa, ao fundo 
a a Procuradora do Trabalho Eleonora Bordini, a 
Superintendente da DRT Lucíola Rodrigues Jaime 
e o Ministro Carlos Lupi

Diretores do Sindpd com o Gerente Regional de Campinas, Miriam, 
Sebastião Jesus, Loide, Gustavo, Ney Moraes

Fachada da Nova Sede
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Acordos aprovados na região de 
Campinas

A assembléia para a renovação do acor-
do coletivo de trabalho e do acordo de PLR 
na Empresa Matera Systems Informática S/A 
e mais 7 empresas que são do mesmo grupo 
ocorreu em junho. A assembléia que apro-
vou por unanimidade os acordos foi con-

duzida pelo secretário geral do Sindpd, José 
e a diretora da regional de Campinas, Loide.

No mesmo dia foi aprovada em as-
sembléia pela maioria dos empregados 
da empresa CI&T Software S/A, a renova-
ção dos acordos coletivos de trabalho.

Diretora do Sindpd 
é reeleita no 
Conselho Sindical

No dia 24 de junho, foi realizada em 
Campinas a primeira reunião do novo Con-
selho Sindical para os anos 2008/2009. A dire-
tora Loide, da regional do Sindpd de Campi-
nas, foi eleita novamente para participar do 
grupo de trabalho do Conselho Sindical.

bilidade de acesso imediato dos Auditores 
ao banco de dados da empresa em que lab-
ora o trabalhador reclamante. Visa-se , com 
a análise prévia , a agilização nas ações de 
levantamento do FGTS e a notificação do 
período efetivamente inadimplente: ben-
eficiando portanto, todos os trabalhadores 
da empresa investigada (não só quanto ao 
FGTS , mas em especial quanto ao registro 
e salário , dentre outros atributos) .

 Hoje, são feitos  cerca de 500 atendi-
mentos/dia nos serviços próprios de nossas 
funções, tais como: seguro desemprego, 
registro profissional, orientação trabalhista, 
homologação, protocolo, emissão de cartei-

ra profissional, fiscalização direta e eletrôni-
ca - com acesso ao banco de dados através 
do recém criado serviço de inteligência -, 
serviços de medicina e segurança no am-
biente de trabalho – visando à eliminação 
dos riscos à saúde do trabalhador -, serviço 
de atendimento as empresas, setor de rela-
ções do trabalho, mesas redondas, análise e 
registro de acordos coletivos enviados por 
meio eletrônico, trabalho temporário, setor 
de multas e recursos,  gestão de políticas 
públicas,  qualificação de mão de obra, 
aprendiz e inserção de pessoas porta-
doras de deficiência física no mercado 
de trabalho.

Sindpd: Como o Sr. avalia a relação entre os 

sindicatos e a Gerência Regional de Campinas?

Sebastião: A integração com os sindica-
tos é primordial para elaboração do plane-
jamento das ações de fiscalizações, focando 
sempre o coletivo, já que as ações pontuais 
são impossíveis no pronto atendimento 
considerando o número de auditores fis-
cais insuficiente. Para suprir essa lacuna, 
creio que o conselho sindical nos auxiliará 
nas prioridades, visando a emissão de noti-
ficações coletivas para empresas seleciona-
das de comum acordo e, ao mesmo tempo 
atender ao planejamento de 2008 da Secre-
taria de Inspeção do Trabalho. 

CamPinaS

Ministro Lupi discursa Sebastião Jesus da Silva, Gerente Regio-
nal de Campinas
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riBEirão PrETo

Acordo fechado na Coderp
Os empregados da Coderp – Com-

panhia de Desenvolvimento Econômico 
de Ribeirão Preto, conquistaram o acor-
do coletivo de trabalho através das ne-
gociações entre o Sindpd e a empresa. 
Desde 2001 a empresa deixou de ne-
gociar com o Sindpd, mas isso não fez 

com que muitos empregados da Coderp 
deixassem de ser sócios do sindicato.

Em 2008 as negociações da empresa 
com o Sindpd foram retomadas, graças 
aos trabalhadores que solicitaram o retor-
no do Sindpd na defesa dos seus direitos e 
a Coderp reconhecendo o sindicato como 

SanToS

Novas conquistas para os trabalhadores
Os funcionários das empresas LM Soft-

ware e Mult Processing Informática LTDA 
conquistaram, através de acordo de anuênio, 
um adicional por tempo de serviço. Agora, 

na medida que o trabalhador completa 1 ano 
prestando serviços nestas empresas, ele faz 
juz a um adicional extra no seu salário.

Esse valor ainda é somado ao reajuste sa-

SoroCaBa

Mobilização pela redução da jornada de trabalho
No dia 28 de maio, o Sindpd, junta-

mente com dirigentes dos sindicatos, 
reunidos através do Conselho Sindi-
cal Regional e das Centrais Sindicais, 
participou de passeata pelas ruas de 
Sorocaba e da manifestação na Praça 
Fernando Prestes.

Durante o evento foram colhidas 
assinaturas dos trabalhadores e da 
população em geral no abaixo assinado 
pela  redução da jornada de trabalho 
de 44 para 40 horas, sem redução dos 
salários. O abaixo assinado foi entregue no 
dia 03 de junho na Câmara dos Deputados e 
no Senado pelos líderes sindicais.

larial que todos os anos a categoria conquista. 
Em Santos, além destes acordos, os emprega-
dos da empresa HS soluções de Informática 
adquiriram o direito ao ticket refeição.

Reunião com trabalhadores da empresa Seventeem
Os trabalhadores da empresa Seventeem 

de Sorocaba se reuniram com o Sindpd para 
manifestar a sua insatisfação com a amplia-
ção da jornada de trabalho sofrida quando da 
rescisão do contrato de trabalho na empresa 
Informenge e absorção pela Seventeem.

O diretor do Sindpd da Regional de So-
rocaba, Randolfo das Neves, informou que o 
aumento da jornada está na contra mão da 
ampla mobilização pela redução da jornada 
de trabalho que tem mobilizado os trabalha-
dores do Brasil inteiro. O Sindpd participa 

ativamente deste movimento para defender 
mais qualidade de vida para toda a categoria 
e esclarece ser fundamental a organização dos 
trabalhadores junto ao Sindicato para que situ-
ações como as que estão sendo vividas pelos 
trabalhadores da Seventeem não ocorram.

representante legítima dos trabalhadores. 
O próximo passo agora é elaborar um 

plano de carreiras e salários na empresa.
Parabéns aos funcionários da Coderp 

e ao novo superintendente da empresa, 
Rui Salgado, pela forma como esta relação 
de trabalho tem se realizado.

A mobilização de todos os trabalha-
dores pela redução de jornada é essen-
cial para o fortalecimento da categoria e 

da classe trabalhadora. Porque para lutar 
contra as idéias de alguns setores do pa-
tronato a nossa união é fundamental.

Mobilização pela redução da jornada de trabalho em São Paulo
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Centrais entregam 1,6 milhão de assinaturas 
e debatem redução de jornada na Câmara

Os presidentes da CGTB, CUT, Força 
Sindical, UGT, Nova Central e CTB en-
tregaram, dia 3 de junho, para o presi-
dente da Câmara dos Deputados, Arlin-
do Chinaglia e ao presidente do Senado, 
Garibaldi Alves Filho, mais de 1,6 milhão 
de assinaturas recolhidas nos últimos 
meses em apoio à PEC 393/01 (de auto-
ria dos senadores Paulo Paim e Inácio Ar-
ruda) que prevê a redução da jornada de 
trabalho de 44 para 40 horas semanais.

O ato de entrega ocorreu durante a 
Comissão Geral realizada no Plenário da 
Casa, onde trabalhadores, empresários, 
deputados e representantes de institu-
tos de pesquisa expuseram suas posições 
sobre o assunto.

Os dirigentes sindicais defenderam 
a redução da jornada de trabalho como 
uma medida essencial para o incremento 
do emprego e o aprofundamento da dis-
tribuição de renda no país. Maior tempo 
para a qualificação profissional, redução 
dos acidentes de trabalho e melhor quali-
dade de vida também foram benefícios 
elencados pelos sindicalistas como resul-
tado da aprovação da medida na Câmara.

O presidente da Câmara, Arlindo Chi-
naglia, anunciou que vai mediar as nego-
ciações para a votação das propostas de 
redução da jornada de trabalho. O anúncio 
foi feito no encerramento da comissão ge-
ral sobre o assunto. Ele disse que os projetos 
em tramitação na Casa sobre o tema devem 
ser priorizados, em razão do apoio popular 
à medida. Ele citou, o abaixo-assinado com 
mais de 1,6 milhão de assinaturas entregue 
pelas centrais sindicais. “Não há tema proi-
bido para a Câmara, e esse tema precisa ser 
votado em algum momento”, disse.

Coube aos representantes do setor 
patronal, obviamente, a defesa da ma-
nutenção da carga horária excessiva e es-
tafante. Algo não muito estranho, porém 
revelador, foram os argumentos e a de-
fesa intransigente das negociações cole-
tivas como o instrumento para reduzir a 
jornada de trabalho. Para o representante 
da Febraban – Federação Brasileira de 
Bancos, Magnus Ribas Apostólico, o país 
deve parar com a mania de querer colo-
car os direitos dos trabalhadores em lei, 

deve deixar que os patrões determinem 
e que o famigerado mercado regule.

Esta “lógica”, que vem mantendo ainda 
no país casos de trabalho escravo, explora-
ção da força de trabalho do povo, concentra-
ção da riqueza nas mãos de poucos conglo-
merados, a maioria estrangeira, foi refutada 
pelos líderes sindicais, que destacaram as 
conquistas da Constituição de 1988 e a ne-
cessidade de aumentar a força e organização 
dos trabalhadores para lutar por melhores 
condições de trabalho e de vida.

Centrais sindicais levam ao Congresso documento com mais de 1 milhão de as-
sinaturas pedindo a redução da jornada de trabalho

Fotos: Antonio Cruz/ABr

O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, recebe de representantes de 
centrais sindicais documento com mais de 1 milhão de assinaturas pedindo a 
redução da jornada de trabalho. Atrás, o deputado Paulo Pereira da Silva
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Felicidade, dos 
banqueiros e a nossa

O sistema de “metas de inflação” é apenas 
uma excrescência artificial inventada para ex-
trair juros dos países periféricos.

Historicamente, o IPEA - Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas, foi um in-
strumento de aconselhamento econômico 
estritamente alinhado às políticas econômi-
cas hegemônicas vigentes. Foi assim du-
rante a ditadura e persistiu dessa forma nos 
anos neoliberais, especialmente nos dois 
governos da administração FHC.

O presidente Lula conviveu com essa 
situação em seu primeiro mandato, quan-
do prevaleceram algumas dessas políticas 
baseadas no tripé meta de inflação, juro 
alto e superávit primário.

Mas, em razão de uma importante mu-
dança nos rumos da política econômica, ao 
colocar o Estado e o setor privado nacio-
nal no centro do desenvolvimento do País, 
através do PAC, o presidente resolveu en-
tregar a direção do IPEA, na segunda fase de 
seu governo, a economistas liderados pelo 
competente professor Márcio Pochmann, 
da Unicamp, cuja linha de pensamento está 
totalmente dissociada do conservadorismo 
monetário reinante no Banco Central.

Os monetaristas de plantão e seus por-
ta-vozes instalados na mídia não tardaram 
a chiar contra a mudança e a reforçar, ago-
ra, o coro histérico contra Pochmann e sua 
equipe, que resolveram, acertadamente, 
suspender a divulgação sistemática da 
Carta de Conjuntura daquele órgão, cuja 
linha editorial está muito mais alinhada à 

política do BC do que com o novo IPEA.
Quem mais estrebuchou foi o colunis-

ta Elio Gaspari, da Folha de S. Paulo, que 
chegou a acusar a nova direção do órgão a 
praticar a “grosseria” de um “comissariado 
bolchevique”. Um preconceito atroz con-
tra os responsáveis por um dos fatos mais 
marcantes da história contemporânea, 
que foi a Revolução Russa de 1917, para 
ele, certamente, muito mais grave que a 
política antes praticada pelos tsares.

Gaspari insurgiu-se contra a correta 
e oportuna decisão tomada pelo IPEA de 
suspender a divulgação de projeções ma-
croeconômicas que, todos sabemos, são 
produzidas artificialmente pelo chamado 
mercado, leia-se, bancos, notadamente os 
estrangeiros, para, mais do que justificar, 
mitificar a política de juros altos do BC 
que, sob o surrado e combalido pretexto 
de combater a inflação, conspira aberta-
mente contra o PAC, o desenvolvimento 
do País e, conseqüentemente, a manuten-
ção das políticas de inclusão social tão 
bem-sucedidas no governo Lula.

Em quase meia página de jornal, o 
colunista faz questão de não esconder 
sua preferência por Pedro Malan e Edmar 
Bacha, entre outros responsáveis pela de-
sastrosa política econômica adotada nos 
anos FHC, quando o País, literalmente, an-
dou para trás em matéria de crescimento 
econômico e de distribuição de renda.

E escancarou sua admiração pelos bo-
letins do BC, que, segundo ele, “produz e 

divulga análises de boa qualidade” e que o 

que o “comissariado”, agora chamado de 

“petista”, quer é “brincar de felicidade”. Suas 

pérolas foram mais longe ao escrever que “o 

mercado”, essa santidade invisível que conti-

nua (des)governando tudo e todos, “é uma 

coisa essencialmente boa” e que “os países 

que seguiram sua dinâmica prosperaram”, 

enquanto os outros “arruinaram-se”.

Não por acaso, o articulista fugiu do 

risco de citar um único exemplo, nem de 

prosperidade, nem de ruína. Sua dificul-

dade em encontrar nos seus alfarrábios 

uma única nação que tivesse conseguido 

se desenvolver sob o rígido figurino do 

FMI e do atual BC não foi gratuita. Todavia, 

poderíamos citar muitos países, em várias 

partes do mundo, o salto em cujo processo 

de desenvolvimento só foi possível graças a 

uma política de juros baixos e fortes inves-

timentos, e sem a radicalidade dos super-

ávits primários que aqui ainda verificamos 

e o uso da ameaça inflacionária como ins-

trumento de terror e de chantagem para 

manter as medidas vigentes, os mesmos 

expedientes utilizados para alardear uma 

suposta crise alimentar e, assim, manter o 

País refém dos ditames das notas técnicas 

do BC e tímido na tentativa de buscar uma 

nova matriz energética.
Recorremos a um único e ilustrativo 

caso, exatamente sobre as conseqüências 
dessa política no País que mais glorifica o 

Artigo escrito por Antonio Neto (*)
Veiculado no Jornal DCI, dia 21/07/2008
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mercado, a meca do capitalismo, os EUA. 
Durante os 19 anos (1987-2006) em que 
ocupou a presidência do banco central 
norte-americano, Alan Greenspan se lixou 
para as metas de inflação. Então, pergunta-
mos: onde foi que tal sistema foi “consagra-
do”, nas palavras do xerife-mor dessa políti-
ca em nosso país, Henrique Meirelles?

O exemplo confirma apenas que esse 
modelo só serve para nós, pobres mortais, 
países subdesenvolvidos, mas não para eles, 
sacramentando definitivamente a máxima 
adotada por outros motivos no tempo da 
guerra fria de que “o que é bom para os 
EUA é bom para o Brasil”. Pelo jeito, o presi-
dente do BC não concorda com isso e con-
tinua anunciando e pregando aos quatro 
ventos que os juros continuarão subindo... 

por causa da inflação. Diga-se de passagem 
que Meirelles foi mais longe, chegando a in-
ventar uma nova teoria: a de que não basta 
atingir a meta de inflação, isto é, ficar den-
tro da banda, mas atingir o centro da meta 
(4,5%) -se não, é o fim do mundo.

Voltemos a Gaspari, que acusa a atual 
direção do IPEA de promover um tal “pa-
trulhamento intelectual”, seguramente 
porque considera que o que era produ-
zido antes pelo órgão e, hoje, pelo BC, sob 
o eficiente comando do mercado, nada 
tinha de ideológico. Tratava-se, apenas, de 
análises técnicas isentas, comprometidas 
com a economia nacional e com o País. 
Acorda, Gaspari! Estamos no século XXI 
e, pelo jeito, o dileto colunista continua 
acreditando em cegonha e Papai Noel.

O fato é que o sistema de “metas de 
inflação” é apenas uma excrescência artifi-
cial inventada para extrair juros dos países 
periféricos, sem considerar as necessidades 
de crescimento e as carências do País, to-
talmente descolada da realidade, e exclu-
sivamente para favorecer uma malta de es-
peculadores, assegurando-lhes a felicidade 
eterna, aquela de que Gaspari reclama que 
o “comissariado petista” do IPEA pretende 
estender a 180 milhões de brasileiros.

(*) Presidente da Central Geral dos 

Trabalhadores do Brasil - CGTB, do 

SINDPD-SP, membro do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

(CDES) e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Industrial (CNDI).

Olá Amigos, quero indicar a Web Rádio 
Sindpd para você ouvir pelo seu computa-
dor, para se atualizar sobre as atividades 
do nosso Sindicato e se divertir com vários 
programas produzidos especialmente para 
você e toda a sua família. Com uma pro-
gramação diária de assuntos que cobrem 
a área de política nacional e sindical, pro-

gramas de saúde, caixas musicais, onde 
você pode escutar seu compositor(a) ou 
cantor(a) preferido e vários outros. 

Por exemplo, o programa Favoritos da 
Semana é apresentado todas as quintas- 
feiras e sempre traz ótimas dicas da pro-
gramação cultural que acontece em São 
Paulo e nas cidades do interior paulista.

Valéria Oliveira e Vinicius de Moraes, in-
dicam diversas dicas de filmes, shows, as me-
lhores peças de teatro para você curtir sozinho 
ou acompanhado, atrações para a criançada e 
muitas possibilidades de passeios. 

Durante alguns programas, artistas con-
cedem entrevistas sobre o universo da sua 
arte, seja ela uma peça de teatro ou um show. 
Explicam, para os nossos ouvintes, detalhes 
das peças ou shows que apresentam, e mui-
tas vezes as suas próprias dicas culturais. 

No Favoritos da Semana, muitas pro-
moções acontecem, e possibilitam aos ou-
vintes da Web Rádio Sindpd ingressos grátis 
ou enormes descontos para determinadas 
atrações que indicamos durante o programa. 

Fique atento(a) as nossas promoções 
ouvindo o Favoritos da Semana na Web 
Rádio Sindpd. Para acessar clique no 
ícone da Web Rádio na Home Page do 
Sindpd, www.sindpd.org.br.

Favoritos da Semana traz boas dicas de 
programas culturais na web rádio Sindpd

www.sindpd.org.br/webradio
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Na última reunião do Copom - Comitê 
de Política Monetária, realizada em 22 e 23 
de julho, os dirigentes do Banco Central 
insistiram em torpedear o crescimento que 
a economia brasileira vem experimentando 
desde 2004 (a um ritmo de 4,6% ao ano). 
Depois de paralisar, em setembro de 2007, 
o processo de queda da taxa básica de juros 
(Selic) que vinha ocorrendo desde outubro 
de 2006, o Banco Central voltou a elevá-la 
no começo deste ano e vem mantendo essa 
tendência nas últimas reuniões: de um piso 
anual de 11,25% chegou em julho a 13%, 
acelerando o ritmo de aumento anterior e 
voltando a ser a maior taxa real do mundo.

Na sessão que suspendeu o processo 
de queda da Selic, em setembro de 2007, 
os membros do Copom não usaram a ale-
gação costumeira: a de que a demanda 
de bens e serviços já estaria acima da 
respectiva oferta, pressionando os preços 
para cima. Sua alegação foi de que haveria 
uma defasagem dinâmica entre demanda 
e oferta, isto é, a demanda estaria crescen-
do num ritmo muito grande e por isso, no 
futuro, a oferta não conseguiria acompa-
nhá-la. Por isso, diziam eles, o BC teria 
que agir preventivamente.

À época, respondemos que isso não 
passava de uma profissão de fé, sem funda-
mento na realidade. Os dados do IBGE, de 
fato, indicavam um razoável crescimento 
das vendas no varejo (indicador parcial do 
crescimento da demanda), em torno de 
6% na base anual. No entanto, de um lado, 
ainda possuíamos uma capacidade ociosa 
na faixa dos 20% da capacidade instalada, 
ensejando o crescimento da produção du-
rante algum tempo sem a necessidade de 
novos investimentos; de outro, o investi-
mento vinha crescendo a um ritmo anual 

de 17%, indicando que se estava criando 
mais capacidade instalada para atender ao 
crescimento da demanda. 

A alegação atual dos dirigentes do BC 
para seguir elevando a taxa de juros mudou 
um pouco o enfoque: agora, é a de que es-
taria já havendo uma aceleração do proces-
so inflacionário, decorrente de um excesso 
da demanda corrente em relação à oferta. 
Bem, de fato, está havendo certa aceleração 
inflacionária. O IPCA, índice utilizado para 
balizar as decisões do BC, que atingira um 
piso de 3,1% em 2006, subiu para 4,5% em 
2007 e deve, pelo andar da carruagem, atin-
gir de 6% a 6,5% neste ano. 

No entanto, deve-se registrar, em 
primeiro lugar, que esse índice ainda está 
dentro da meta estabelecida pelo Conselho 
Monetário Nacional: segundo sua decisão, 
o centro da meta para 2008 e 2009 é de 
4,5%, podendo variar 2 pontos percentuais 
para cima ou para baixo. Isso significa que 
os 6,5% previstos para a inflação deste ano 

estão dentro da meta. Em segundo lugar, 
dos países que utilizam o Sistema de Metas 
de Inflação como mecanismo de combate 
à inflação, apenas o Brasil e mais dois estão 
dentro da meta; todos os demais já extra-
polaram. Portanto, não se pode dizer que a 
nossa inflação está fora de controle, como 
tende a fazer crer o terrorismo praticado 
por certa mídia sensacionalista, respaldada 
pelos dirigentes do BC, sobretudo seu 
presidente, Henrique Meirelles.    

Dizer que a inflação ainda está dentro 
da meta fixada significa que o governo 
deve cruzar os braços? Absolutamente! 
Essa aceleração que vem ocorrendo deve 
ser combatida, sob pena de generalizar-se e 
sair do controle. No entanto, para realizar 
esse combate, a primeira coisa a fazer é 
proceder ao diagnóstico correto. Já vimos 
que o costumeiro “diagnóstico” do BC de 
que estaria havendo excesso de demanda 
está redondamente errado. A capacidade de 
oferta está crescendo a um ritmo suficiente 

Banco Central insiste em torpedear crescimento
Nilson Araújo de Souza (*)
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para suprir o crescimento da demanda. Está 
mais do que evidente que a origem desse 
processo inflacionária é outra. Primeiro, os 
preços que estão aumentando estão bem 
localizados: produtos agrícolas, matérias 
primas metálicas e petróleo; segundo, os 
preços estão aumentando em nível mun-
dial, e não apenas no Brasil. 

Então, não é um alegado excesso da 
demanda brasileira que está pressionando 
os preços. Portanto, de nada adianta uti-
lizar expedientes, como a elevação dos 
juros, que visem coibir a demanda in-
terna. Há quem diga, como o ex-ministro 
Delfim Netto, em matéria recente, que é 
o aumento da demanda da China, da Ín-
dia e da Rússia que estaria por trás dessa 
pressão sobre os preços dos produtos 
básicos. Duas razões podem relativizar 
essa crença: 1) essa demanda não poderia 
explicar o astronômico aumento que vem 
ocorrendo nesses preços; 2) a desacelera-
ção da economia dos EUA, da Europa e do 
Japão poderia compensar em nível mun-
dial, puxando para baixo, a forte demanda 
daqueles países. 

A explicação está em outra esfera. Não 

está na esfera real da economia, e sim na 

esfera especulativa: especulação comer-

cial e especulação financeira. Na área co-

mercial, o cartel das transnacionais que 

operam com alimento já vem, há algum 

tempo, empurrando os preços para cima. 

Mas o fato mais importante vem ocorren-

do na área da especulação financeira. Os 

grandes bancos e “fundos de investimen-

tos”, que tinham gigantescas somas de re-
cursos aplicadas no mercado imobiliário e 
no mercado financeiro dos EUA, foram sur-
preendidos com grandes perdas pelo es-
touro da bolha imobiliária e pela queda da 
taxa básica de juros dos EUA, que, em fun-
ção da crise hipoteco-imobiliária, baixou de 
5,25% para 2%, e começaram a aplicar seus 

recursos na especulação com as chamadas 
commodities. Como estas são cotadas em 
dólares, esse movimento especulativo é re-
forçado pela desvalorização dessa moeda. 
É, portanto, o aumento da demanda que 
está pressionando esses preços para cima, 
mas não uma demanda real, e sim uma de-
manda puramente especulativa. 

Esse movimento, de um lado, fa-
vorece o Brasil, que é grande exportador 
de produtos básicos e é auto-suficiente 
em petróleo – portanto, o aumento dos 
preços favorece nossa balança comercial. 
No entanto, como os que controlam o 
comércio de produtos básicos no Brasil 
- em grande medida empresas transnacio-
nais - procuram cobrar dentro do País os 
mesmos preços que cobram no mercado 
internacional, esse aumento dos preços 
pressiona a inflação interna para cima.

Como o governo deve combater esse 
movimento altista? Em primeiro lugar, 
proporcionando, como já fez neste ano, 
mais recursos para a agricultura, acom-
panhada de uma política de preços míni-
mos que incentive a atividade agrícola 
(o financiamento da safra a ser plantada 
neste ano deverá contar com um volume 
de recursos da ordem de R$ 78 bilhões); 

segundo, adquirindo parte significativa da 
produção agrícola (o que impediria o mo-
vimento especulativo dos atravessadores), 
revendendo os estoques assim formados 
a preços que coíbam o movimento espe-
culativo; limitando a exportação daqueles 
produtos que eventualmente possam ter 
problemas de abastecimento gerados por 
esse mesmo movimento especulativo. 

Ou seja, deve-se combater a inflação 
especulativa com ações que garantam o 
abastecimento a preços adequados, e não 
com o corte da demanda e o sacrifício do 
crescimento da economia. Está certo o 
Presidente Lula quando diz que não vai 
diminuir o consumo neste País. Disse 
então: "Eu não vou diminuir o consumo 
neste País, porque se tem uma coisa que 
o povo pobre passou a vida inteira espe-
rando é o direito de comer três vezes ao 
dia, o direito de entrar num shopping e 
comprar uma roupinha, comprar alguma 
coisa e isso nós vamos garantir. Vamos ga-
rantir, custe o que custar”.   

* Nilson Araújo de Souza é 

articulista da Web Rádio Sindpd, 

economista com pós doutorado 

pela USP - Universidade de       

São Paulo, professor e escritor.
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Vamos aumentar a pressão               
para aprovar a convenção 158 da OIT

No segundo mandato do presidente 
Lula, as entidades sindicais cresceram a sua 
unidade e tiveram espaço para buscarem o 
reconhecimento das Centrais Sindicais, que 
juntas reivindicam direitos fundamentais 
para a melhoria dos trabalhadores brasilei-
ros. Algumas destas bandeiras de lutas são a 
redução da Jornada de Trabalho, 
a redução dos juros e a ratifica-
ção pelo governo brasileiro das 
convenções 151 e 158 da OIT 
– Organização Internacional do 
Trabalho; entre outras.

No caso da convenção 158, 
que trata da garantia de esta-
bilidade do trabalhador no em-
prego, ou seja, os empregados 
somente poderão ser demitidos 
caso a empresa comprovar crise 
financeira, conjunturas de mu-
danças tecnológicas ou mesmo 
se provar que o funcionário não 
tem mais condições de exercer 
suas funções ou por incom-
petência. A ratificação da convenção vai contra 
os princípios seguidos por alguns membros 
do patronato, que muitas vezes demite por 
razões políticas ou econômicas. Ou seja, para 

inibir a ação coletiva sindical e dos trabalha-
dores, ou até mesmo quando estimulam a 
rotatividade dos empregados para rebaixar os 
direitos e os salários conquistados.

O Congresso Nacional, em 1992, havia 
ratificado a norma em 1992, sendo in-
corporada ao direito brasileiro em 1996, 

mas no mesmo ano, o então presidente 
Fernando Henrique Cardoso denunciou a 
convenção, sendo então excluída da legis-
lação trabalhista do Brasil. A Anamatra – 
Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho, com dados do

Dieese – Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 
critica a rotatividade do emprego no país, 
que é de 40%. Dados do Ministério do 
Trabalho demonstram que 14 milhões de 
pessoas foram contratadas no Brasil em 

2007, mas aproximadamente 12 milhões 
de pessoas perderam seus empregos. De 
acordo com a Anamatra, “a Convenção 
158 permitiria maior perenidade nas rela-
ções laborais, proporcionando segurança 
econômica aos trabalhadores, evitando 
problemas no mercado de trabalho oca-

sionados pela precarização 
das relações trabalhistas, 
pelo alto índice de desem-
prego, pela alta taxa de 
informalidade e de rotativi-
dade da mão-de-obra”.

Infelizmente, no último 
dia 25 de junho, por 20 votos 
contra 1, a convenção 158 da 
OIT foi rejeitada, inclusive 
o próprio relator, o depu-
tado Júlio Delgado (PSB/MG) 
posicionou-se abertamente 
contrário a ratificação da 
mesma. O representante do 
MTE, André Luis Grandizoli 
afirmou que caso a conven-

ção fosse aprovada, “Ao invés de deixar um 
problema de lado, nas relações de trabalho 
haverá a busca de solução da questão”. Os 
deputados que trabalham a favor de alguns 
segmentos do patronato ficaram satisfeitos 
com a rejeição da convenção. Mas os trabalha-
dores, representados pelas Centrais Sindicais 
não desistirão e já decretaram que a luta con-
tinuará pela ratificação da 158.

Justiça do Trabalho, com dados do

de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 
critica a rotatividade do emprego no país, 
que é de 40%. Dados do Ministério do 
Trabalho demonstram que 14 milhões de 
pessoas foram contratadas no Brasil em 

Vamos aumentar a pressão               
para aprovar a convenção 158 da OIT
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A assembléia de fundação da Feittinf 
- Federação Interestadual dos Trabalha-
dores em Processamento de Dados e 
Tecnologia da Informação aconteceu, no 
Sindpd, com a presença de muitos sindi-
calistas, no último dia 22 de julho.

A presidência da federação que congre-
ga os trabalhadores em processamento de 
dados e tecnologia da informação dos es-
tados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, 
será exercida por Antonio Neto, presidente 
do Sindpd e da CGTB – Central Geral dos 
Trabalhadores do Brasil.

A aprovação do estatuto e da fundação 
da federação foi unânime entre os pre-
sentes. Foi um grande passo para a futura 
criação de uma confederação nacional dos 
trabalhadores da categoria. 

Para o secretário geral do Sindpd e secre-
tário de políticas sociais da nova fe-deração, 
Gustavo, a fundação da Feittinf, que engloba 
os 3 estados será seguida da fundação de outra 
Interestadual no Nordeste. A elas deverão se 
somar a Fenadados – Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Processamento de Dados 
e após todo o processo de regulamentação 
delas junto ao MTE – Ministério do Trabalho e 

Emprego se unirão para criar a Confederação 
Nacional de Processamento de Dados. A união 
de todas elas alcançará o número necessário 
de 3 federações, que congregará em uma en-
tidade todos os sindicatos de processamento 
de dados do Brasil. Uma força política que 
será extraordinária e essencial para defender 
os direitos dos trabalhadores.

Para o secretário de comunicação e im-
prensa do Sindpd e secretário de políticas 
sindicais da Feittinf, Paulo Roberto; com a 
nova federação teremos uma entidade de 
grau superior. Para ele, isso deixará a catego-
ria ainda mais forte e melhor representada. 

Além do seu fortalecimento, passa a 
ter uma responsabilidade muito maior 
com a sociedade. Confirma na prática 
a constituição brasileira que a classifica 
como categoria de atividade essencial 
e, como tal,  cada vez mais está sendo 
reconhecida e respeitada.

A criação da confederação será um 
importante instrumento de luta para os 
trabalhadores de processamento de dados 
e tecnologia da informação, no âmbito na-
cional, com o objetivo de igualar os direitos 
já conquistados para todos e ampliar as 
reivindicações comuns da categoria.

Federação Interestadual para 
fortalecer a categoria

João Antonio, vice-presidente do Sindpd, dirige a assembléia de fundação da Federação
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Nova diretoria reafirma seus 
compromissos com a categoria

Categoria Unida foi o nome da chapa que apresentou o 
conjunto de diretores que se elegeram para dirigir o Sindpd, 
no período de maio de 2008 até novembro de 2012.

Mais uma vez, os trabalhadores da categoria de proces-
samentos de dados e tecnologia da informação compare-
ceram às urnas e depositaram seus votos de confiança na 
condução que Antonio Neto e seus companheiros de dire-
toria deram para a organização e crescimento do sindicato 
e dos trabalhadores.

A última gestão teve muito para comemorar no jantar da 
posse da nova diretoria, que também será presidida por An-
tonio Neto. Um sabor indiscutível de vitória, com alegria e 
satisfação que só tem quem cumpre a sua missão. A antiga 
gestão entrega o sindicato com sede própria, mais de 23 mil 

associados, nove regionais espalhadas pelo interior e litoral 
de São Paulo, uma das melhores convenções coletiva, acordos 
de formalização do emprego, vários acordos de PLR e de pau-
tas específicas entre muitas outras vitórias.

A experiente diretoria empossada recebeu a missão de le-
var a categoria para intensificar seus direitos já adquiridos em 
gestões anteriores e conquistar novas vitórias como a regula-
mentação da profissão,  mais empregos, melhores salários, 
trabalho com carteira assinada para todos, participação nos 
lucros e resultados, redução da jornada de trabalho sem perda 
salarial, ratificação das convenções 151 e 158 (sobre o funcio-
nalismo público e as demissões imotivadas), diminuição dos 
juros para acelerar o desenvolvimento social e econômico do 
país e dos trabalhadores, entre outras reivindicações.

Presidente Antônio Neto, discurssa depois de empossado

Hino Nacional foi cantando na abertura do evento
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O dia 26 de maio foi uma data mar-
cante para a categoria de processamento 
de dados, neste dia, a diretoria eleita do 
Sindpd tomou posse na solenidade que 
aconteceu no Clube Homs, em São Paulo.

Com a presença da categoria, de lide-
ranças políticas e de muitos líderes do 
movimento sindical nacional e internacio-
nal como, o presidente da Força Sindical e 
deputado federal Paulo Pereira da Silva; o 
presidente da UGT - União Geral dos Tra-
balhadores, Ricardo Patah; o presidente do 
sindicato dos metalúrgicos de São Paulo e 
da Confederação Nacional dos Metalúrgi-
cos, Eleno José Bezerra; do presidente da 
Confederação Geral dos Trabalhadores 
de Peru, Ricardo Gonzáles; e do presi-
dente da CGTP - Central Geral dos Tra-
balhadores de Portugal, José Diniz; o vice 
presidente da CGTB – Central Geral dos 
Trabalhadores do Brasil, Ubiraci Dantas; a 
presidente da FMP - Federação Paulista de 
Mulheres, Lídia Correa e muitos outros.

Os diretores foram parabenizados 
e receberam das mãos do presidente 
reeleito do Sindpd, Antonio Neto, 
suas credenciais.

Para Lídia Correa, a categoria de pro-
cessamento de dados e tecnologia da 
informação “Hoje é uma categoria cada 

vez mais respeitada e reconhecida pela so-
ciedade da sua importância, porque conta 
com uma diretoria como essa.”

As afirmações sobre a importância 
da tecnologia e da categoria também 
foram ressaltadas pelo presidente da 
UGT, Ricardo Patah: “Nós precisamos 
utilizar a tecnologia não para desem-
pregar e sim para criar conforto para 
a sociedade. Eu tenho certeza, que 
este sindicato, Neto, sob a sua orienta-
ção poderá ajudar muito a sociedade a 
como buscar os caminhos de ter este 
antagonismo, de ter a tecnologia e não 
ao desemprego.”

Em seu discurso, o presidente 
reeleito do Sindpd, Antonio Neto, 
declarou que “É uma honra muito 
grande, uma satisfação ímpar que eu 
hoje, aqui, juntamente com mais 53 
companheiros, tomo posse para que 
possamos nos próximos 4 anos, de 
agora até 2012, construir juntos, orga-
nizados, um sindicato forte, uma cen-
tral forte e um Brasil soberano.”

Em uma noite de gala e agradável, 
a solenidade de posse da nova direto-
ria do Sindpd, marca o início de no-
vas batalhas e futuras conquistas para 
toda a categoria. 

Paulo Roberto e Lídia Correia

Paulo Sabóia e Paulinho

Diretoria eleita
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O mundo se acostumou a associar, 
univocamente, um trabalho a um local. 
Fora militares na guerra e vendedores 
ambulantes, pouquíssimas outras ca-
tegorias não estavam totalmente vincu-
ladas a um local fixo e, quase sempre, 
imutável de trabalho.

A paulatina incorporação do inte-
lecto e a crescente transformação do 
trabalho de esforço físico para esforço 
mental e intelectual, aliada às novas 
tecnologias, estão dispensando a                 
existência de um rígido local físico e 
até subvertendo relações de trabalho. 
Não são mais raros os casos de pessoas 

que “trabalham” intensamente em casa. 
Pessoas que retornam ao serviço com 
uma solução elaborada nos momentos 
que seriam de lazer e descanso. Con-
sultores, analistas, programadores, te-
leatendentes e uma diversificada gama 
de profissionais da alta tecnologia que 
não necessitariam de mais que algumas 
poucas horas semanais, até mensais, 
de contato direto com seus pares e/ou 
seus clientes para se desincumbir, com 
galhardia, de suas funções.

Neste ambiente, perde sentido um dos 
dois pilares das relações trabalhistas no 
Brasil: o Quadro de Horário de Trabalho. 

Um quadro de horário pressupõe duas 
coisas anacrônicas neste novo contexto: o 
local e o horário de trabalho.  Não há mais 
necessidade de um local físico de trabalho 
e muito menos de horários rígidos de iní-
cio e término da jornada laboral em boa 
parte das tarefas modernas.

Por outro lado, como pilar das rela-
ções de trabalho, em conjunto com 
a Carteira Profissional, o Quadro de 
Horário é peça fundamental entranhada 

na Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, o que impede a implementação 
de formas mais modernas e flexíveis de 
interação empresa funcionário. Criar 
novas formas de trabalho mantendo a 
legislação vigente poderia acarretar ca-
sos como o do funcionário que passasse 
a disparar mensagens toda madrugada e 
depois fosse pedir horas extras à justiça 
do trabalho. E ganharia!

Portanto, para modernizar, adequar 
e obter maior rendimento nas relações 
de trabalho precisamos, urgentemente, 
atua-lizar e flexibilizar alguns aspectos 
da CLT. Jamais para tirar direitos dos tra-
balhadores, mas sim, única e exclusiva-
mente, para possibilitar o trabalho à dis-
tância da sede da empresa e por tarefa/
função, não por horas trabalhadas.

Portugal já faz isto há quase uma dé-
cada, isto para ficar no exemplo do nosso 
país irmão e inspirador de muitas coisas 
de nossa burocracia, mas há dezenas de 
paises em que a legislação não podava 
este novo tipo de trabalho, como os Esta-
dos Unidos, ou que adequaram a legisla-
ção para tal. Inclusive, promovemos, em 
conjunto com a Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento do Teletrabalho - 
APDT, por ocasião das comemorações dos 
500 anos do descobrimento, um grande e 
rico seminário sobre o tema no Rio de Ja-
neiro. De lá para cá muita coisa se fez e se 

Um novo trabalho
Leonardo Humberto Bucher (*)
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discutiu, mas nada de efetivo aconteceu.
Agora há no Senado Federal um Pro-

jeto de Lei, oriundo da Câmara dos De-
putados, alterando a CLT só para dizer 
que o teletrabalho se nivela ao trabalho 
convencional. Pretendemos fazer o pro-
jeto evoluir, se “encorpar”, na direção 
de uma legislação moderna e eficaz so-
bre o tema. Para tanto, e como ponto 
de partida, o Sindicato das Empresas de 
Informática do Rio de Janeiro – SEPRORJ 
irá promover um seminário, que será    
aberto pelo ministro Carlos Luppi do 
Trabalho e terá a participação do autor 
do projeto deputado Eduardo Valverde 
e do atual relator senador Walter Pereira, 
com a participação de trabalhadores e 
da sociedade em geral. Combinamos 
ainda com o senador Walter Pereira a 
realização de pelo menos uma audiência 
pública no Senado após o recesso bran-
co provocado pelas eleições.

Pretendemos que, com uma legisla-
ção sobre o tema, seja permitida a in-
serção plena, no mercado formal de tra-
balho, de portadores de necessidades 
especiais de todos os tipos como autistas 
(pessoas extremamente focadas, desde 
que em ambiente propício), pessoas 
com mobilidade reduzida, portadores 
de deficiência visual ou auditiva, etc... 
Ao mesmo tempo, mães e senhoras com 

todo tipo de restrição para o trabalho 
poderiam se ver livres de grande parte 
delas com uma legislação adequada. A 
questão agora é aproveitarmos a opor-
tunidade e nos debruçarmos na feitura 
de um texto moderno, flexível e conciso 
que permita remover as amarras que 
existem hoje e que consiga prever formas 
mais avançadas de relações no futuro.

Imaginemos o país pós regulação 
do teletrabalho: empresas tecnológicas 
com muito menos empregados fixos em 
sua sede podendo, elas também (por 
que não?), se deslocarem para ambientes 
mais aprazíveis, menos centrais, melho-
rando a qualidade de vida de seus fun-
cionários e de toda a sociedade já que 
estarão descongestionando o centro 
das grandes metrópoles. E a geração 
de novos empregos e a inserção plena 
na sociedade de um amplo contingente 
de alijados do processo econômico que 
será provocada?

Em vista de tudo que falamos aqui, 
creio que, fica claro que a regulamenta-
ção do teletrabalho não é só desejável 
como também necessária econômica e 
socialmente além de, neste momento, 
bastante viável, já que conta com o 
inte-resse de trabalhadores, empresá-
rios e do governo, como nos externou 

pessoalmente o ministro Carlos Luppi. 
Basta a nós arregaçar as mangas e faze-
la. Estou convicto de que conseguiremos 
alcançar este intento ainda em 2009.

   
* Leonardo Humberto Bucher é articu-

lista da Web Rádio Sindpd e secretário-
executivo da Frente Parlamentar Mista da 
Informática do Congresso Nacional
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Uma mulher que defende o trabalhador

SINDPD - A Senhora é formada em 
Belas Artes e em Direito. Como con-
vive a vocação artística com seu tra-
balho de direção na Delegacia Regio-
nal de São Paulo?

Lucíola - Me formei em Belas Artes, 
quando ainda morava em Goiás. Era solteira 
e já ganhava alguns prêmios com algumas 
esculturas. Eu gosto de arte e tenho facili-
dade, gosto demais de mexer com arte. Pa-
rei quando me casei e fiz o curso de Direito 
que é o meu trabalho até hoje.
 
SINDPD - Como foi a sua trajetória 
desde a sua formação em Direito até 
assumir este cargo?

Lucíola - Entrei no ministério do traba-

lho como fiscal e fiquei em Osasco. Assu-
mi em 1985 a função de sub-delegada na 
época, hoje o cargo seria de gerente, fiquei 
19 anos como sub-delegada em Osasco. 
Depois em 2004 assumi a função de chefe 

da fiscalização do trabalho do Estado São 
Paulo, fiquei até 2007. Em 2007 me desen-
tendi com o delegado da época e saí, fui 
para rua fiscalizar depois de 22 anos, coisa 

que ninguém faz, ninguém tem coragem 
porque você perde um pouco o jeito, você 
nem conhece mais a legislação porque 
está em cargo de chefia e por ter mudado 
muita coisa, mesmo assim, eu fui para rua. 
Foi muita coragem, fiquei cinco meses fis-
calizando na rua, quando fui convidada a 
ser delegada da DRT/ SP. É a primeira vez 
na história do Estado de São Paulo que 
uma mulher assume a função nesse cargo 
e é a primeira vez que um auditor fiscal 
do trabalho assume em definitivo, sem ser 
interino. Já tivemos 2 ou 3 interinos o que 
ficou por mais tempo ficou por sete me-
ses, já faz quase 1 ano que estou aqui. En-
tão é isso, essa foi a minha trajetória para 
chegar até aqui. 

Entrevista com Dra. Lucíola Rodrigues Jaime*. 

Uma parceira que vale muito ter ao nosso lado. A parceira fiel dos trabalhadores. 

São mais de 20 anos de batalhas e conquistas, como auditora fiscal, sempre  de-

fendendo o trabalho conjunto (estado, sindicatos e empresas) para ampliar direitos, 

formar pessoas, criar mapas de riscos, formalizar empregos, dar acesso aos

trabalhadores com deficiências, entre outras ações. 

O Sindpd sempre a teve a honra de tê-la como parceira e são inúmeras as vitórias 

conquistadas conjuntamente. Portanto, oferecemos aos nossos leitores uma singela 

entrevista com a primeira mulher a ocupar o cargo de superintendente da SRTE/SP

 Superintendência Regional de Trabalho e Emprego de São Paulo, antiga DRT/SP.

“ É a primeira vez na  
história do estado de 
São Paulo que uma 

mulher assume a função 
nesse cargo ”
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SINDPD - De onde vem tanta  garra  
e determinação para  o trabalho  e 
esse espírito empreendedor  que a  
Senhora tem?

Lucíola - Eu puxei o meu pai, ele valo-
rizava seus empregados apesar de ser um 
homem muito bem sucedido, se dizia na 
época comunista, sempre queria proteger 
os mais fracos. Quando assumi a função 
de auditora fiscal do trabalho entendi que 
esse também era o meu objetivo. Se eu 
podia ir a uma empresa, mexer nos do-
cumentos dela e penalizá-la, então podia 
mais. Podia ajudar a empresa a cumprir a 
legislação porque reconheço que é muito 
difícil cumprir toda a legislação trabalhista 
no Brasil. Acho que temos leis demais e, 
como auditora fiscal, tenho que agir mais 
como agente na transformação social. En-
tendo que tanto os trabalhadores como 
as empresas esperam mais do Ministério 
do Trabalho, não essa simples fiscalização. 
Chegar lá, multar e virar as costas não 
adianta, eu vejo a multa como falta de re-
sultado e não como solução. Sempre bus-
quei resultados, principalmente para os 
trabalhadores. Só que antes eu não tinha 
como agir diferente, tinha que seguir as 
determinações e agir como simples fiscal 
do trabalho. 

SINDPD - Mas, como auditora fiscal 
já defendia isso, já noticiamos na re-
vista do Sindpd, quando a Sra dizia 
“o importante não é multar o im-
portante é alertar e conscientizar as 
empresas do seu papel, para que elas 
cumpram os seus deveres com os 
trabalhadores e nesse sentido é ne-
cessário o trabalho conjunto, entre 
empresa, SRTE e sindicato”. O que é 
exatamente este trabalho conjunto? 

Lucíola - O trabalho conjunto é o se-
guinte, pela primeira vez o Ministério do 

Trabalho, em 1986, procurou se relacionar 
com as entidades sindicais que lidam com 
essas questões e fui eu, que criei essa for-
ma de trabalhar em Osasco. Quando co-
mecei esse trabalho conjunto, chamei no 
primeiro momento o sindicato dos traba-
lhadores, depois as indústrias representa-
das pelo Centro das Industrias - Ciesp de 
Osasco. Nos desenvolvemos várias ações 
coletivas e depois fomos envolvendo 
a sociedade. Foi o primeiro termo de 
compromisso assinado com o ministé-
rio público, na época não tinha o mi-
nistério público do trabalho, fui eu que 
firmei, lá em Osasco, para a gente traba-
lhar de forma coletiva nas nossas ações. 
Sempre com resultados altamente satis-
fatórios, esse trabalho em conjunto nos 
possibilitou mudar a cara da fiscalização 
do trabalho naquela região. 

 
SINDPD - A Senhora pode nos dar  
algum exemplo de  ações conjuntas 
que deram resultados positivos para 
os trabalhadores?

Lucíola - Então nós tínhamos, lá, 
um índice muito grande de acidentes, 
doenças e mortes no trabalho porque 
Osasco era um pólo industrial. Então, 
desenvolvemos um programa excep-
cional de combate aos acidentes de 
trabalho priorizando o que mata, o 
que mutila e o que causa doenças pro-
fissionais envolvendo a sociedade 

“ Podia ajudar a empresa 
a cumprir a legislação 

porque reconheço que é 
muito dificil cumprir toda 

a legislação trabalhista  
no Brasil. ”
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Foi quando o mapa de riscos se tornou 
obrigatório e esse é um bom exemplo do 
resultado em um trabalho conjunto com a 
sociedade. Além disso, criamos encontros 
inter institucionais de avaliação. No come-
ço para avaliar questões de segurança e 
saúde, depois de avaliações das questões 
relacionadas ao trabalho. 

E quando saí de lá, já tínhamos feitos 
18 encontros anuais com as empresas e os 
sindicatos como parceiros. 

SINDPD - Lucíola como você veio 
para São Paulo? Você estava em Osas-
co, muito reconhecida e estimada 
por todos, fi cou lá 19 anos.

Lucíola - Eu fui convidada a ser a 
chefe da fiscalização do Estado de São 
Paulo. Mais um desafio para a minha 
vida, então aceitei e trouxe esses pro-
gramas e essa forma de trabalhar em 
conjunto para o Estado. Treinamos to-
dos para fazer esse trabalho em con-
junto com a sociedade, entidades e 
parcerias relacionadas ao trabalho. O 
resto, já contei um pouquinho como 
foi até eu me tornar a primeira mulher 
superintendente da DRT (atual SRTE)
de São Paulo.

Quando assumi, me vi em uma situa-
ção muito difícil, porque eu tinha que 
atender muitas expectativas. E estou ten-
tando (risos), é o que estou fazendo, o 
que nós estamos fazendo no Ministério 
do Trabalho do Estado de São Paulo que, 
na verdade, considero o coração do Brasil, 
porque você sabe que São Paulo é 40% do 
PIB, aqui temos todas as matrizes de to-
dos os bancos, temos todas as centrais sin-
dicais, temos grandes sindicatos, temos as 
maiores empresas e não dá para comparar 
São Paulo com o resto do Brasil, simples-
mente é um outro País e o que pega em 
São Paulo, acredito que ser for bom, será 

capitação treinamos os instrutores da 
Ciesp e dos sindicatos dos trabalhadores, 
que fi zeram centenas de cursos de mapas 
de riscos na região de Osasco. O pessoal 
de São Paulo ia lá fazer o curso e conse-
gui implantar esse mapa de riscos em 700 

empresas de Osasco, quando ele não era 
obrigatório. Com esse trabalho consegui-
mos diminuir acidentes, doenças e mortes 
e, principalmente, fazer com que a direção 
central do Ministério do Trabalho formali-
zasse os mapas através de uma portaria. 

e as empresas. 
A coisa estava grave e eu tive notícia 

de uma história de mapa de riscos que es-
tavam desenvolvendo em Belo Horizonte, 
chamei o pessoal para Osasco sempre as-
sim, com o apoio conjunto das empresas e 
sindicatos, pois o Ministério do Trabalho 
não gastava dinheiro com essas coisas. 
A FUNDACENTRO de Minas Gerais, que 
desenvolvia a pesquisa, nos deu um cur-
so de como faziam, e eu implantei esse 
mapa, que era importante para trabalha-
dor, mostrando onde estava o risco para 
que ele pudesse se recusar a trabalhar em 
ambientes perigosos.

 
SINDPD - Qual foi a repercussão  da 
implantação dos mapas de riscos em 
Osasco? A Senhora conseguiu im-
plantá-lo no Estado de São Paulo?

Lucíola - Nos capacitamos, e com essa 

“ Quando assumi, me vi 
em uma situação muito 
difícil, porque eu tinha 

que atender muitas       
expectativas. E, estou 

tentando (risos)...”

Dra. Lucíola, apresenta seu livro no encontro de CIPAS do Sindpd em 2006.
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disseminado no país.
SINDPD - Quais são, agora, as priori-
dades e projetos para que se estabe-
leça uma relação mais harmoniosa e 
justa entre o capital e o trabalho?

Lucíola - Nós estamos priorizando 
ações coletivas ao invés de ações indivi-
duais. Até o ano passado, o auditor fiscal 
do trabalho, que é altamente competente 
e tem um salário elevado, ao pegar um 
processo, ia fiscalizar de porta em porta, 
isso não traz resultados nem para os tra-
balhadores, nem para os sindicatos, que 
são os maiores interessados, e nem para o 
ministério publico, nem para ninguém. No 
nosso planejamento vamos atender 25% 
da nossa demanda de ações individuais e 
estamos criando uma série de programas 
coletivos sempre trabalhando em conjun-
to com a sociedade. 

 Por exemplo, criamos o programa da 
inclusão de pessoas com deficiência, criei 
um programa chamado combate à tercei-
rização irregular. Veja, os trabalhadores 
estão lá fora sem o mínimo de garantia, 
e qual a maior garantia que ele pode ter 
e, com essa,  conseguir o resto que pre-
cisa? É a carteira de trabalho, então nossa 
preocupação é a regularização com o vín-

Auditora Fiscal do Trabalho, Lucíola Rodrigues Jaime é a primeira mulher a assumir a 

superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo.

Permaneceu por 19 anos como Subdelegada do Trabalho em Osasco, até agosto de 

2004, quando assumiu as funções de Chefe da Fiscalização do Trabalho no estado de São 

Paulo, até fevereiro de 2007. 

Graduada em belas artes e direito, é autora de livros e artigos diversos relaciona-

dos ao Trabalho. Percursora do trabalho conjunto e a busca de parcerias entre as vá-

rias Instituições que lidam com o trabalho, têm como principais realizações: criação do 

modelo de Mapa de Riscos feito por cipeiros; implantação em 13 estados brasileiros 

da “Escola do Futuro Trabalhador”, propiciando o treinamento de 3.9 mil professores, 

atingindo 154 mil alunos; implantação do controle de CIPAs em Osasco, considerado 

o mais eficiente do país na fiscalização indireta; criação do Programa de Inclusão de 

pessoas com deficiência, no mercado de trabalho de São Paulo, que já foi responsável 

pela inclusão de mais de 82 mil pessoas.

culo empregatício, é o registro da carteira. 
Priorizamos três atividades econômicas ge-
radoras de emprego: Educação, Saúde e In-
formática porque nessas 3 atividades temos 
um grande número de falsos cooperados, 
falsos PJs (Pessoas Jurídicas) e falsos esta-
giários. Nos reunimos com os sindicatos 
sempre no começo do ano, e estabeleço as 
prioridades com eles, desde lá em Osasco. 
E aqui reforcei o Conselho Sindical. Juntos 
conquistamos resultados incríveis de for-
malização dos vínculos empregatícios.

SINDPD - E  os  pactos  coletivos  têm 
dado  resultados  nesta   questão  
da  deficiência?

Lucíola - Hoje, temos três problemas. Com 
a exclusão das pessoas com deficiência, por 
exemplo, faltam dados para buscar essas pes-
soas, falta a captação dessas pessoas e ainda há 
descriminação e preconceito, o que estamos 
pedindo às contra-partidas é que os sindicatos 
patronais criem um banco de dados onde as 
empresas possam buscar esse trabalhador, dar 
captação para essas empresas e fazer campa-
nhas contra a descriminação e preconceito. Co-
loquem uma matéria na revista e no site, vocês 
vão ver que as pessoas são competentes e têm 
capacidades para fazerem um bom trabalho. 

SINDPD - Neste um  ano que você 
está aqui. Você disse que foi um 
grande desafio, qual a sua avaliação 
desse período? 

Lucíola - A avaliação que estou fazendo 
é excepcional, porque estou podendo con-
tar com ajuda dos meus colegas, eles estão 
comprando essas idéias de trabalhar em con-
junto e de trabalhar com a sociedade, estão 
se sensibilizando e ajudando. Agora, sobre 
a SRTE, é um outro país, temos aqui quase 
2.000 funcionários entre servidores e tercei-
rizados, 25 Gerências, 115 Agências e a nossa 
dificuldade em comandar isso tudo é muito 
grande, pois os nossos recursos são peque-
nos, tanto financeiros como de pessoal.

SINDPD - Para encerrar, pode deixar 
uma mensagem para a nossa categoria?

Lucíola - A minha mensagem é 
que não aceitem trabalhar em condi-
ções que não sejam adequadas, que 
se recusem a trabalhar sobre o manto 
de falsos cooperados, falsos PJs, que 
valorizem a qualidade do trabalho e 
a importância do trabalho, porque, 
hoje, tem emprego. Esta categoria 
precisa se valorizar mais e reivindicar 
os seus direitos.

*Dra. Lucíola Rodrigues Jaime
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A primeira dentição do ser humano 

começa a formar-se durante a gestação e, 

aproximadamente por volta dos seis meses 

de idade, (podendo haver variações entre 

dois a até oito meses), inicia seu surgimento 

na cavidade oral, sendo que nesse período 

o bebê pode apresentar febres e diarréia, 

devido ao aumento da salivação na boca e 

as alterações da gengiva (até o surgimento 

dos dentes, os pais podem fazer massagens 

com gaze embebida em água filtrada ou 

utilizar-se de uma dedeira de silicone).

Após o nascimento dos dentes decíduos 

(de leite) é aconselhável escovar com pasta 

de dentes com baixo teor de flúor ou, de 

preferência, sem nenhum flúor. Não utilizar 

um volume excessivo de dentifrício (pasta 

de dentes) mas sim, o suficiente para apli-

car na escova uma quantidade do tamanho 

de uma ervilha, ou seja, aplicar a pasta de 

dentes no sentido transversal da escova. E 

isso também é valido para os adultos. 

Categoria: DENTE DE LEITE
Os dentes das crianças devem ser 

escovados pelos pais após cada refeição, 

pois as crianças até 6 anos ainda não têm 

capacidade de realizar uma boa higie-

nização. O mais importante é que haja um 

incentivo da parte dos pais, no tocante 

à limpeza, que pode ser feito através de 

um simples ato como escovar os próprios 

dentes junto à criança, transformando a 

escovação em uma brincadeira e, ao mes-

mo tempo, instruindo a higiene oral.

É incorreto afirmar que os dentes de 

leite são descartáveis e não necessitam de 

tratamento Sua presença é muito impor-

tante porque prepara o caminho para a 

erupção dos dentes permanentes, manten-

do em equilíbrio harmônico o crescimento 

das estruturas da face (dentes, ossos e mús-

culos).  Um dente decíduo infeccionado 

(com cárie) pode afetar o desenvolvimento 

do permanente e contaminá-lo durante sua 

formação. Um dente de leite comprometi-

do seriamente por um processo de cárie 

poderá levar a uma infecção, acarretando a 

má formação do dente permanente. Tam-

bém pode haver necessidade de um trata-

mento de canal (endodontia) nos dentes 

decíduos, no intuito de preservar a integri-

dade do dente permanente.

Perdas precoces dos dente de leite, afe-

tarão o posicionamento dos definitivos. Em 

caso de perda por cárie, torna-se necessário 

verificar a integridade do permanente, 

pois, durante o processo de transição 

decíduo-permanente, o dente definitivo está 

reabsorvendo a raiz do de leite e pode ter sido 

afetado. Já em caso de trauma, aconselha-

se colocar o pedaço fraturado ou mesmo 

o dente todo em uma gaze embebida em 

soro fisiológico em procurar o dentista o 

mais rápido possível. Quanto mais cedo o 

trauma for tratado, maiores são as chances 

de se obter sucesso no tratamento.

Além de manter o espaço necessário 

para uma correta articulação, o dente de 

leite participa ativamente da mastigação 

nos primeiros anos de vida da criança, 

facilitando a digestão e a absorção dos 

elementos necessários para o desenvolvi-

mento físico e mental da criança.

 Uma dieta bem balanceada é fun-

damental e é preciso evitar uma dieta ca-

riogênica (alimentos mais propícios à for-

mação da cárie). A pirâmide (na página 

seguinte) representa os alimentos que são 

mais perigosos à formação da doença cárie. 

Na base em verde estão os hábitos bené-

ficos (aleitamento materno, escovação 

correta, uso de fio dental, água fluoretada 

e ingestão de alimentos energéticos e regu-

ladores) que representam uma alimenta-

ção isenta de cárie. Em amarelo estão os 

Dr. Fernando Peres (*)
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alimentos ricos em proteínas, leites e seus 

derivados, os quais devem ser consumidos 

com mais moderação. Já em vermelho te-

mos uma dieta altamente cariogênica, que 

consiste em comidas ricas em óleos, fritu-

ras e açucares, que devem ser consumidos 

em quantidades menores. A freqüência da 

ingestão desses alimentos e o tempo asso-

ciados conduzirão a criança a doença cárie.

É preferível que a criança coma um 

pacote inteiro de balas de uma vez só e 

escove os dentes após do que ficar a tarde 

inteira comendo o pacote.

A partir dos seis anos, pode ser feita 

a ortodontia preventiva, que consiste no 

uso de aparelhos ortodônticos para orien-

tar a troca dos dentes (decíduos para per-

manentes), evitando má-oclusões decor-

rentes da falta de espaço, perdas precoces, 

traumas ou de hábitos nocivos (chupar os 

dedos ou chupeta). Através da análise de 

uma radiografia chamada panorâmica (RX 

que abrange toda a arcada), o ortodontista 

pode calcular o espaço necessário para o 

desenvolvimento da arcada definitiva. 

Também é importante saber que, en-

tre os dentes de leite, já existe um dente 

permanente na boca das crianças, o 

primeiro molar, que surge perto dos seis 

anos de idade. Esse dente acompanhará o 

indivíduo durante toda sua vida.

* Dr. Fernando Peres é cirurgião dentista da So-
desp Ltda. A Sodesp atende os associados do 
Sindpd e também os filiados à Prodent. Mandem 
suas dúvidas para o e-mail sodespltda@terra.
com.br e espero poder responde-las na próxima 
edição da Revista do Sindpd

A pirâmide representa os alimentos que são mais perigosos à formação da cárie.

Por fim, vale sempre ressaltar que todos 

devemos visitar o cirurgião dentista a cada seis 

meses, pois a prevenção sempre é melhor do 

que ter que realizar algum tratamento. Não 

deixe para levar seu filho ao dentista somente 

quando doer, mas sim, evite que seus denti-

nhos venham a doer. O dentista especializado 

em crianças é o odontopediatra.
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O sindicato dos Engenheiros de São 

Paulo foi palco, no dia 18 de junho, do 

Seminário “A mulher, o trabalho e de-

senvolvimento: direitos, conquistas e de-

safios”. O evento foi promovido pela CMB 

– Confederação das Mulheres do Brasil e 

FMP – Federação das Mulheres Paulistas, 

com o apoio da Caixa Econômica Federal 

e Seprosp – Sindicato das Empresas de 

Processamento de Dados e Serviços de 

Informática do Estado de São Paulo. Com 

a exposição de diversos debatedores, que 

suscitaram o debate e apontaram para te-

mas centrais como as condições das mu-

lheres nas relações de trabalho vigentes.

Entre as personalidades presentes no 

evento participaram a superintendente da 

Regional do Trabalho de São Paulo, Drª 

Lucíola Rodrigues Jaime, a presidente da 

FMP, Lídia Correa, a presidente da FDIM - 

Federação Democrática Internacional das 

Mulheres, Márcia Campos, a presidente 

da CMB – Confederação das Mulheres 

do Brasil, Gláucia Morelli, da Fundação 

Seminário discute as novas perspectivas 
para as mulheres nas relações de trabalho

SEADE - Sistema Estadual de Análise de 

Dados, Guiomar Aquilini, Antonio Neto, 

presidente do Sindpd e da CGTB – Cen-

tral Geral dos trabalhadores do Brasil, 

representantes de centrais sindicais como 

UGT - União Geral dos Trabalhadores e da 

NCST - Nova Central Sindical de Trabalha-

dores, o presidente do Seprosp, Luigi 

Nesi, dezenas de sindicalistas, diversos 

empresários e políticos e muitas lideran-

ças femininas e de associações de bairro. 

Os debates estavam destacaram a im-

portância da redução da jornada de tra-

balho de 44 para 40 horas semanais sem 

redução de salário, como afirmou Antonio 

Neto, presidente do Sindpd e da CGTB: 

“Além de gerar mais empregos, é uma 

forma de possibilitar que a mulher tenha 

mais tempo para se qualificar e para des-

frutar com sua família”. 

A superintendente da Regional do Tra-

balho de São Paulo, Drª Lucíola, comentou 

as dificuldades que as mulheres enfrentam 

com a dupla jornada e o problema da dis-

criminação, que faz as mulheres trabalha-

rem o dobro, com a obrigação de mostrar 

mais competência para assim romper as 

barreiras de gênero.

Para a deputada Ana Perugini (PT-SP), 

um estudo da ONU - Organização das 

Nações Unidas aponta que a redução da 

desigualdade entre homens e mulheres 

está diretamente ligada com a redução 

da pobreza no mundo e afirma que “pre-

cisamos libertar homens e mulheres desta 

cultura, desta economia que explora e 

procura isolar a mulher”.

De acordo com Guiomar Aquilini, da 

Fundação SEAD, o valor menor das apo-

sentadorias pagas para as mulheres reflete 

um histórico de salários mais baixos que 

elas receberam ao longo de sua vida. Ape-

sar de insuficientes, as mulheres cada vez 

mais ampliam suas conquistas no mercado 

de trabalho. Na década de 70, aproxima-

damente 25% da população feminina eco-

nomicamente ativa trabalhava na região 

metropolitana de São Paulo, enquanto 
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que na população masculina este índice 

chegava a 70%. Atualmente, 55% das mu-

lheres trabalham.

Estudos do IPEA - Instituto de Pesqui-

sas Econômica Aplicada, mostram através 

de simulações, os impactos da redução 

da desigualdade salarial e da inserção 

da mulher no mercado de trabalho para 

a redução da pobreza. Um salário seme-

lhante entre homens e mulheres reduziria 

em 10% a proporção de pobres no nosso 

país e o acesso igual ao mercado de tra-

balho aumentaria este índice para 25%. 

A presidente da FMP, Lídia Correa com-

pletou ainda mais os debates ao comentar 

que “trabalhar, produzir e contribuir com 

sua inteligência é uma necessidade da 

mulher para ela se desenvolver como ser 

humano, para um país que quer crescer. 

Assim, não podemos ser dominados por 

um ‘mercado’ que visa apenas o lucro, a 

exploração da mão de obra que beneficia 

Use o seu voto e a consciência
Os políticos que vamos eleger para os 

próximos 4 anos nas nossas cidades serão 

eleitos este ano. Por isso, saiba usar bem 

o seu voto, pratique o voto consciente. 

Aqui vão algumas dicas: 

- É importante conhecer o passado do 

candidato. Procure saber se o candidato 

tem a “ficha suja”. Não podemos votar nos 

candidatos que criarão as novas leis que a 

poucos conglomerados internacionais”.

A principal conclusão do Seminário foi 

que o direito ao trabalho e a emancipação 

das mulheres inevitavelmente será através 

da libertação das populações que estão 

presas aos oligopólios. A produção dos 

problemas econômicos e sociais produzi-

das pelos “atores” principais da economia 

serve para manter este sistema exclu-

dente, permitindo a exploração das pes-

soas e dos paises menos desenvolvidos.

comunidade vai seguir, se não confiamos 

nele ou se foi provado que ele é corrupto.

- Descubra o desempenho do candi-

dato, pois não adianta votar em quem pro-

mete e não faz. Pesquise se ele cumpriu o 

que prometeu nas últimas eleições. 

- Veja se o candidato que você quer votar 

cumpre as leis eleitorais como, por exemplo, 

os períodos de propaganda eleitoral. As re-

gras eleitorais podem ser conferidas nos sites 

dos TREs – Tribunais Regionais Eleitorais.

- Procure conhecer a orientação política 

do seu candidato. Se ele está em um partido 

por ter um discurso alinhado ao pensamento 

dele ou se está na legenda por oportunismo.

Seguindo estas dicas com certeza você 

estará usando a sua consciência e tornando 

o seu voto cidadão. Boa escolha.
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Três milhões de pessoas deixaram a 
pobreza nos últimos seis anos nas seis prin-
cipais regiões metropolitanas do país, o que 
corresponde a uma queda de 8,8 pontos 
percentuais na pobreza. Os dados são da pes-
quisa Pobreza e Riqueza no Brasil Metropoli-
tano, divulgada no dia 5/08, pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com 
dados de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, 
Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Segundo o presidente do IPEA, Márcio 
Pochmann, explica que de acordo com os 
dados levantados, no ano de 2008 tivemos 
a continuidade da diminuição da pobreza 
do ano de 2007, seguindo uma tendência 
desde 2004, quando a economia do país 
passou a se recuperar. 

Segundo dados da FGV – Fundação 
Getúlio Vargas, divulgados, também no dia 
5 de agosto, a cada 100 pessoas no Brasil, 
aproximadamente 52, hoje, fazem parte da 
parcela da população brasileira que mais 
cresceu nos últimos 4 anos, a classe média. 
A classe C, em 2004, representava 42% da 
população. Atualmente mais da metade 
dos brasileiros pertencem a este estrato so-
cial que ganha entre R$ 1.061 e R$ 4.591. 

Para o economista Marcelo Neri, do 
Centro de Políticas Sociais da FGV, esses 
dados são positivos e se refletem na me-
lhoria da distribuição de renda. “A queda na 
desigualdade que estamos presenciando ago-
ra é espetacular, com uma intensidade com-
parável à do crescimento da concentração da 
renda na década de 1960. O Brasil descobriu 
nesse movimento uma espécie de poço de 
petróleo que, bem explorado, está ajudando 

Três milhões de pessoas deixaram a 
pobreza nos últimos seis anos
O bom desempenho da economia perante as crises internacionais e o aumento 

de trabalhadores com carteira assinada são dois pontos fundamentais 
no avanço da classe média segundo a pesquisa. O Brasil tem, hoje, um 

crescimento sustentável que prioriza a população mais carente.

a tirar milhões de famílias da miséria.”
Neri ressalta que a mobilidade social no 

Brasil sempre existiu e foi grande, principal-
mente entre a população mais pobre que su-
bia para a classe média, mas que logo voltavam 
para a pobreza. Neste momento ele afirma 
que os dados são mais animadores, para ele, 
“Esse movimento não parece mais um vôo de 
galinha, como tantos que tivemos no Brasil”.

O estudo da FGV, baseado em nas pes-
quisas mensais do IBGE - Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística e dados do próprio 
Ministério do Trabalho, constatou ainda a 
queda na desigualdade social e na miséria 
em 30% nos últimos 6 anos. A estes dados 
soma-se ainda que no Brasil 25,16% da po-
pulação ainda vive na classe E, a menor taxa 
desde 2002, quando era de 35%, mas que 
ainda representa 36 milhões de brasileiros 
que ganham menos do que R$ 768 por mês.

Nas regiões metropolitanas, de Belo Hori-
zonte, Rio de Janeiro e Salvador, Porto Alegre, 
Recife e São Paulo, 32% dessas populações  
que estavam na miséria no início deste ano, 
aumentaram sua renda e mudaram de classe 
social após quatro meses. Estes são pontos im-
portantes quando pensamos na “nova” classe 
média brasileira, a mobilidade social aumen-
tou a classe C, mas principalmente ajudou a 
diminuir bastante a desigualdade social.

 De acordo com a metodologia tra-
balhada, em 2003 a população pobre, com 
renda familiar até R$ 207,50 era de 35%. 
Ano passado essa parcela foi de 25,2%. 

A recuperação da economia é notável, a 
diminuição da desigualdade social e a ascensão 
da população brasileira são visíveis. O governo 
conseguiu recuperar a economia de uma 
forma forte e consistente, agora, e cada vez 
mais afirmadas com os números.

Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcio Pochmann, 
divulga pesquisa, demonstrando que o crescimento econômico do País está sendo 
acompanhado por uma melhora na renda familiar.

Foto: Antonio Cruz/ABr
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O último dia 5 de agosto é uma data 

histórica para os trabalhadores brasileiros. 

Nesta data, durante reunião com os líderes 

das Centrais Sindicais, o ministro do tra-

balho, Carlos Lupi anunciou as seis Centrais 

Sindicais que atenderam aos critérios do 

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. Até 

então estas entidades não contavam com o 

respaldo legal para as suas atividades, ficando 

Momento histórico para os trabalhadores com a 
legalização das Centrais Sindicais 

fora da estrutura sindical, mesmo exercendo 

um papel fundamental.

As Centrais que obtiveram a legalização 

foram a CGTB – Central Geral dos Trabalha-

dores do Brasil, CUT – Central Única dos 

Trabalhadores, Força Sindical, UGT – União 

geral dos Trabalhadores, NCST – Nova Central 

Sindical de Trabalhadores e CTB – Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Para 

atender aos critérios da Lei 11.648, sancionada 

pelo presidente Lula, e serem legalizadas, as 

Centrais provaram a filiação de no mínimo 

100 sindicatos e 5 setores de atividades dife-

rentes, devendo ser localizados nas cinco 

regiões geográficas do Brasil. Cada uma teve 

que comprovar a filiação de no mínimo 5% 

dos sindicalizados no país, e em 2 anos este 

número passará para 7%.

Para, Wagner Gomes, presidente 
da CTB, “este momento representa 
uma grande conquista da luta dos 
trabalhadores. Estas entidades têm 
um papel político importante em   de-
fesa do desenvolvimento econômico 
do país, da redução das taxas abusi-
vas dos juros, da redução da jornada 
de trabalho para 40 horas semanais 
sem redução de salário, em defesa 
constante da recuperação do poder 
aquisitivo do salário mínimo e de 
melhores condições de trabalho”.

Com a palavra, os seis presidentes
De acordo com Antônio Neto, presidente da CGTB e vice-presidente da FSM - Federação Sindical Mundial, 
“o reconhecimento das centrais sindicais representa a consolidação da democracia no Brasil”. “Esta é mais 
uma importante vitória da classe trabalhadora. A unidade das centrais sindicais, o respeito ao acordo firmado 
com o governo Lula e a nossa mobilização garantiram esta conquista que levou mais de uma década para ser 
consolidada”, afirmou Neto. “Dessa forma, enfrentamos a campanha difamatória de setores da mídia contra a 
estrutura sindical, que possibilita lutarmos com mais força contra a exploração dos trabalhadores”, completou.

 “O reconhecimento das centrais sindicais é o 
primeiro passo que consolida o avanço na es-
trutura sindical brasileira. Os trabalhadores e 
o Brasil saíram fortalecidos com este avanço 
da democracia, que só foi possível com a ban-
deira da unidade das nossas entidades. Aca-
bamos com a prática anti-sindical”, afirmou o 
presidente da CUT - Central Única dos Tra-
balhadores, Artur Henrique.

“O anuncio do reconhecimento das centrais 
é uma vitória histórica do movimento sindi-
cal. E isto só foi possível com a unidade e a 
luta que desenvolvemos ao longo dos anos”, 
destacou o presidente da Força Sindical, o 
deputado federal (PDT/SP) Paulo Pereira da 
Silva (Paulinho).

“Hoje é um dia de festa pra todos os 
trabalhadores”, disse Ricardo Patah, 
presidente da UGT. “A legalização vai 
permitir que qualifiquemos melhor as 
nossas lideranças e permitirá uma 
maior dinamização de todo o movi-
mento sindical’’.

Para José Calixto, presidente da NCST 
– Nova Central Sindical de Trabalha-
dores, “o reconhecimento da unidade 
e do trabalho das centrais sindicais é 
merecido, pois foram muitos anos de 
luta e conquistas para os trabalhadores 
do Brasil”.
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Sindpd brilha 
nos Jogos da Cidade

O Sindpd inscreveu 8 equipes na 
competição e 6 chegaram na fase final 
da etapa regional. Confira quais, no 
quadro ao lado. 

Futsal Feminino é campeão!

Equipes do Sindpd nas
 Finais da Copa Sport Ação

Foram eliminados nas quartas de fi -
nais o futebol de campo e o futsal mascu-
lino nas disputas da regional Lapa.

voleibol feminino• 
voleibol masculino• 
futsal feminino• 
futsal masculino• 
basquete masculino• 
futebol de campo• 

voleibol masculino• 

PELA REGIONAL LAPA: 

PELA REGIONAL MÓOCA:

Foram eliminados nas quartas de fi -
nais o futebol de campo e o futsal mascu-

A equipe do Sindpd con-
quistou o seu segundo título 
da Copa Sport Ação após 
vencer a equipe do União 
Silva Telles por 4x1, com dois 

gols de Flávia, e um de Vivian e Caroline 
no ginásio da FPFS – Federação Paulista 
de Futebol de Salão.

A partida teve um início tenso, 
pois as equipes não queriam se expor 
para não tomar algum gol. A partir 
de uma jogada bem trabalhada pelas 
atletas do Sindpd, abrimos o placar 
e assim a equipe adversária saiu para 
o jogo, facilitando os bons contra-
ataques da equipe do Sindpd. Infeliz-
mente, muitos gols foram desperdiça-
dos pela nossa equipe, pois a goleira 

da equipe adversária realizou uma 
grande partida.

Após jogada individual da atleta 
Flávia, que culminou com um pênalti 
convertido ao nosso favor, ampliamos 
o marcador para 2x0. O início da se-
gunda etapa continuou marcado pe-
las inúmeras oportunidades perdidas 
pela nossa equipe, mas aumentamos 
o placar para 3x0. O gol de honra do 
time adversário surgiu na falha da 
nossa defesa e o jogo terminou 4x1 
para a nossa equipe. 

A vitória tornou a equipe do Sindpd 
bicampeã da Copa Sport Ação, pois já 
conquistamos o campeonato de 2006. 
Parabéns para as atletas do Sindpd, que 
conquistaram seu segundo título do ano. 
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de um tiro livre o Sindpd empatou a 
disputada partida. 

 

Defi nidos os fi nalistas das séries ouro 
e prata do Campeonato Interno do Sin-
dpd. Confi ra os jogos abaixo:

Futsal Masculino é vice
O Sindpd jogou contra a equipe do FOX/

Macrol a fi nal da Copa Sport Ação na catego-
ria amador. O jogo aconteceu no ginásio da 
FPFS, no dia 27 de julho, mas infelizmente 
fomos derrotados nos pênaltis por 4x3. 

Com um enorme equilíbrio entre as 
duas equipes, o jogo empatou em 2x2. No 
segundo tempo do jogo, o Sindpd ganhava 
por 1x0 quando o adversário partiu para o 
tudo ou nada, atacando constantemente a 
nossa equipe. Aos 5 minutos da etapa fi nal o 

FOX/Macrol virou o jogo para 2x1.Com isso 
partimos para o ataque, tornando o jogo to-
talmente aberto na marcação, o que gerou 
muitas faltas das duas equipes. Através 

Futsal Interno Sindpd 

Em sua primeira participação na 
Copa Paulista de Basquete, em junho, 
o Sindpd sagrou-se CAMPEÃO de forma  
invicta após vencer na semifinal o Círculo 
Militar por 50x31. Na final venceu o 
Sampaio Basket por 59x50 em um grande 
jogo. Parabéns a todos os atletas que 
conquistaram mais este título!

Basquete 
masculino é 
campeão!!!

Restou a decisão nos pênaltis, onde os 
destaques fi caram por conta das defesas 
dos goleiros, que defederam 3 cobranças 
cada. O Sindpd teve uma cobrança des-
perdiçada na trave. O Sindpd conquistou 
o vice campeonato com a derrota por 4x3, 
mas vale  lembrar que a nossa equipe não 
perdeu um jogo sequer. 

Voleibol Master: 
A equipe ficou com a 
terceira colocação na 

Liga APAV na série prata.

Voleibol Masculino: 
O Sindpd joga a semifinal 
contra o time de Jacareí 
pela Liga Pré Olímpico.

Futebol de Campo: 
As equipes das categorias 

Principal e Veterano venceram 
no Campeonato Interclubes. 

FINAL OURO

FINAL PRATA

Minicon  X  Bull (1º e 2º)

Eds-Dtc  X  Sonda / Procwork (3º e 4º)

Tivit/Spi  X  Ids Scher (1º e 2º)

Work Image "A"  X  Tecban (3º e 4º)

O destaque das quartas de fi nais fi -
cou por conta da disputa entre as equipes 
Sonda/Procwork x TIVIT/SPI. O jogo foi 
considerado um dos melhores do cam-
peonato até o momento, pois ambos os 
times tiveram chances de vencer. A equipe 

da TIVIT/SPI sempre esteve em desvanta-
gem no placar, mas soube buscar o empa-
te sempre de forma aguerrida e corajosa. 
Com grande destaque, o goleiro da equipe 
da TIVIT/SPI segurou muito bem o ataque 
do time adversário. O resultado chegou 
somente no minuto fi nal da partida, quan-
do a Sonda/Procwork marcou o sexto gol, 
deixando o jogo em 6x5. Com a vitória, a 
equipe da Sonda/Procwork se juntou aos 
outros vitoriosos da rodada, que agora dis-
putam a série ouro. Já os perdedores desta 
última rodada se enfrentam na série prata. 
Ambos os jogos das fi nais serão realizados 
no dia 16 de agosto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
APAV – Associação Paulista de Árbitros de Volleyball.

Sonda / Procwork Tivit / Spi

A decisão foi nos pênaltis
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Sindpd e Sesc, uma parceria que o 
sócio pode desfrutar

A parceria entre o Sindpd e o SESC 

proporciona para os associados do 

sindicato os mesmos benefícios que os 

comerciários tem com o Sesc - Serviço 

Social do Comércio. Com ela você pode 

usufruir inúmeras programações e atra-

ções que o Sesc proporciona para todos 

os seus usuários.

São inúmeras programações e atra-

ções, que vão desde shows musicais, 

exposições, peças de teatro, cinema, 

cursos, colônias de férias, atividades 

físicas, culturais e infantis. O Sesc 

conta com programação o ano inteiro 

e constantemente atualizada nas várias 

unidades espalhadas pelo estado de 

São Paulo e pelo Brasil. 

No estado de São Paulo, muitas ci-

dades que contam com sedes regionais 

do Sindpd também possuem unidades do 

Sesc, como Araraquara, Bauru, Campinas, 

Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São 

José do Rio Preto, São José dos Campos, 

Santos e Sorocaba. Na grande São Paulo, 

15 unidades do Sesc estão espalhadas 

para atender todas as localidades. 

Para conhecer esta extensa progra-

mação, acesse o site www.sescsp.org.br e 

veja as atrações, os cursos disponíveis e 

os preços de cada atividade.

O sócio do Sindpd para usufruir 

do Sesc na categoria de comerciário, 

na qual os descontos são mais expres-

sivos, paga uma taxa anual de R$ 1,00 

(individual) e R$ 2,00 (familiar). Mas, 

somente os trabalhadores das empresas 

que recolhem a GFIP e estejam cadas-

tradas no sistema da Receita Federal 

podem solicitar as suas carteirinhas de 

associado do SESC. Entre em contato 

com o Departamento Social do Sindpd 

e solicite mais informações.

Unidade Bertioga - Litoral 

Unidade Pinheiros - Capital 

Unidade Santo André - Grande SP 

Unidade Bauru - Interior

Turismo Urbano
Os associados do Sindpd também 

podem curtir diversos parques e passeios 
para toda a sua família. Confira todos os 
convênios e os respectivos descontos no 
site www.sindpd.org.br

www.playcenter.com.br

www.wetnwild.com.br

www.parquehopihari.com.br www.parquemonica.com.br

www.cinemark.com.br

www.clubefantasy.com.brwww.chequeteatro.com.br

www.aquariodesaopaulo.com.br www.thermasdovale.com.br 

www.fabricasaopaulo.com.br

www.omundodaxuxa.com.br
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Fantasy Acqua Park – Está localizado no 
meio da Mata Atlântica e com uma diversi-
dade imensa de Fauna e Flora. Pertinho da 

Mais convênios para você e sua família

Nova opção de lazer para os 
associados do Sindpd

A partir do dia 1º de setembro, os 
associados do Sindpd poderão usu-
fruir a nova colônia do sindicato em 

Bertioga. A pousada Sorriso de Ber-
tioga possui uma das mais belas vistas 
para o Morro de Bertioga e está a pou-
cos metros da praia de Indaiá. 

Possui atrativos de lazer para toda a 
família como piscina adulto e infantil, 
american bar, salão de jogos, karaokê, 
playground, mini quadra de vôlei e 
churrasqueira. Os quartos acomodam 
até 4 pessoas e estão equipados com 
TV, ventilador de teto e geladeira. 

Conheça no portal do Sindpd as 
outras opcões de lazer em Bertioga, 
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião 
e Ubatuba. Participe dos sorteios 
mensais.

Faculdades:
Uniesp (Pres. Prudente, Pres. Venceslau, Pres. Epitácio, Biri-• 
gui, Araçatuba,  Guararapes, Mirandópolis, Marília, Guarujá, 
Taquaritinga, Sorocaba)
Faculdade Horizontes• 
Faculdade de Tecnologia em Hotelaria - HOTEC• 
Faculdade Politécnica de Jundiaí (Grupo Anhanguera)• 
Faculdades Integradas de Valinhos (Grupo Anhanguera)• 
FAT / FATEC-SP (Federal) Somente Pós-Graduação• 

Campos do Jordão: Hotel Recanto 
São Cristovão - Desconto de 10% - 
Reservas: (12) 3662.2888   www.saoc-

ristovao.com.br/recanto

Monte Verde: Hotel Ninho do Falcão 
- Desconto de 15% e 10% ( Janeiro, 
Fevereiro, Junho, Julho, Dezembro 
e feriados) - Reservas: (35) 3438-
1195/1578 
www.ninhodofalcao.com.br

Monte Alegre do Sul: Pousada Sítio 
Cheiro de Mato - Desconto de 10% - 
Reservas: (11) 9621-5881 / 9909-7546 
www.sitiocheirodemato.com.br

Hotéis e Pousadas 
no campo para as 
suas férias

Colégios:
Colégio Monte Virgem• 
Colégio Aprendendo a Aprender - desconto de • 15%
Colégio Pirajuçara - desconto de • 15%
Colégio Concórdia - desconto de • 15%
Colégio Horizontes Uirapuru - desconto de • 15% 
Liceu Santa Cruz - desconto de • 15% 

Escolas de Idiomas:
CCAA - Taboão da Serra, Embu e Campo Limpo - desconto • 
de 40%
CCAA - Outras Unidades (consultar Depto. Social) - des-• 
conto de 20%
Excellent Global Tatuapé - desconto de 10% e para grupos • 
fechados  35%

Convênios na área de educação, saúde e lazer. São centenas de 
inastituições de ensino, dezenas de locais de lazer e viagens para 
curtir férias e finais de semana, além dos convênios de saúde. 
Tudo com descontos para os associados e seus dependentes. 
Conheça todos os convênios no portal www.sindpd.org.br 

Capital, apenas 50 km das margens da ci-
dade de São Paulo, no município de Juqui-
tiba, na Rodovia Régis Bittencourt Km 319 
e com acesso muito fácil e rápido. Possui 
Estacionamento Gratuito, com capacidade 
de  vaga para mais de 400 veículos.

Hospital Nossa 
Senhora da Penha 

Associado do Sindpd e dependentes 
passam a ter  descontos com base na 
Tabela AMB/92. Conheça o hospital: 

www.hospitaldapenha.com.br
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