
Antes do Lula ser eleito Presidente
da República, o Brasil passava por
um momento de incerteza econô-
mica, com o Risco Brasil lá em
cima, desvalorização do real e au-
mento descontrolado do dólar. Al-
guns setores da sociedade esta-
vam com receio de eleger Lula e
abalar ainda mais a economia
brasileira. Mas, como já sabíamos,
isso não ocorreu e a primeira pre-
ocupação do novo governo foi dar
uma certa estabilizada na econo-
mia brasileira, acabando com os
rumores sobre o mercado econô-
mico nacional e internacional, para
começar a dar um rumo ao País.

O presidente Lula, nestes primei-
ros meses de governo, vem cons-
truindo canais de diálogos com
ampla participação da sociedade
para juntos, governo e sociedade,
abrirem caminhos para um Brasil
melhor. Foi assim que aconteceu
com as Reformas Previdenciária e
Tributária, amplamente discutidas
no Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social  e depois envi-
ada para o Congresso Nacional.
E será assim também com a Refor-
ma Trabalhista e Sindical que será

A CONSTRUÇÃO DE
UM PAÍS MELHOR

discutida, principalmente, no Fó-
rum Nacional do Trabalho.

O que se espera agora é que o
governo possa, com a ajuda des-
tes canais que ele criou de partici-
pação da sociedade e do Congres-
so Nacional, buscar o crescimento
econômico e social.

Quero destacar aqui, a aproxi-
mação que o novo governo tem
tido com os trabalhadores. Recen-
temente o Ministro do Trabalho vi-
sitou a CGTB - Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil - para sa-
ber as nossas propostas, opiniões
e reivindicações, numa reunião
que aconteceu na sede do Sindpd.

Também foi lançado, no dia 30
de maio, o Conselho Sindical em
São Paulo, proposta inédita no Bra-
sil, criada pelo Ministério do Tra-
balho e pela Delegacia Regional
do Trabalho de São Paulo.

Para acompanhar todas estas
mudanças que atingem direta-
mente os trabalhadores, eu e os
diretores do sindicato estamos
participando de todos os fóruns
de discussão para trazer as novi-
dades para a nossa categoria.
Também estamos vivendo este

momento no nosso dia a dia sin-
dical e esta edição da revista mos-
tra um pouco disso. A participa-
ção do sindicato junto às empre-
sas, a nossa batalha nas Estatais
Federais e Estaduais para recupe-
rar as perdas salariais que ocor-
reram no governo anterior, a nos-
sa luta por melhores salários e
melhores condições de trabalho,
de saúde e de vida.

Outro assunto que tem chama-
do a nossa atenção é o assédio
moral sofrido por muitos trabalha-
dores de nossa categoria.

E, para terminar, estamos feste-
jando o grande resultado que ti-
vemos com tantos anos dedicados
ao desenvolvimento esportivo.
Um dos nossos atletas, o Reinal-
do Zacarias, foi convidado a jo-
gar no Siena, time italiano da pri-
meira divisão. Uma honra para
nós, para a categoria e  para o
esporte brasileiro.

Boa leitura!
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S I N D I C A L

Nos últimos 10 anos, em de-
corrência da falta de reposição
de trabalhadores, a previdência
social esvaziada de mão de obra
virou um caos e passou a contra-
tar serviços terceirizados para não
travar o já precário atendimento
da Previdência. Os postos do
INSS foram ocupados por traba-
lhadores treinados e com experi-
ência para desenvolver diversas
funções na área de atendimento.
Este foi o caso da CTIS informá-
tica, empresa responsável, duran-
te cerca de 10 anos, pela infor-
matização e atendimento da Pre-
vidência Social.

Uma vez considerada ilegal a
contratação terceirizada de funci-
onários, o INSS foi obrigado a pre-
encher todas as vagas dos traba-
lhadores contratados, através de
concurso público. Com isso, os
4200 funcionários da CTIS Infor-

DEMISSÃO

mática foram demitidos. O corte
foi aprovado em plenária realiza-
da no Tribunal de Contas da União
(TCU), no dia 25 de agosto de
2002, determinando que a partir
de 25 de março de 2003 só po-
deriam exercer atividades fim da
autarquia, pessoas concursadas.

Mais uma vez, a administração
pública dos governos anteriores
deu prova de ineficiência e insen-
sibilidade, pois ao invés de fazer
um concurso público e substituir aos
poucos a mão de obra terceiriza-
da, demitiram de uma única vez
todos os funcionários, sem que
outras alternativas fossem ofereci-
das a eles.

Os trabalhadores da CTIS,
juntamente com o Sindpd, tenta-
ram fazer com que esse processo
de demissão fosse feito de forma
gradativa. O objetivo era não
provocar uma queda no atendi-

mento e não permitir a demis-
são em massa de pessoas, em
um momento em que o merca-
do de trabalho está cada vez
mais difícil, batendo recordes no
índice de desemprego.

Reuniões foram marcadas, ma-
nifestações e greve foram feitas
para evitar o corte. O sindicato e
a comissão de trabalhadores bus-
caram de todas as formas possí-
veis alternativas para que não
houvesse demissão em massa.
Mas não houve acordo, o máxi-
mo obtido foi uma prorrogação
do contrato por mais alguns me-
ses. A administração alegou nada
poder fazer depois da decisão já
tomada pelo TCU. Com esta ati-
tude, os usuários do INSS tam-
bém serão prejudicados.

NA CTIS
O Sindpd e os
trabalhadores da CTIS
Informática, que prestam
serviços para o INSS
fizeram reuniões,
manifestações e greve
para evitar corte severo
de 4200 pessoas.

A HERANÇA QUE GOVERNOS

ANTERIORES DEIXARAM:

EM MASSA
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A Varig, uma das
principais empresas de
aviação brasi leira,
está passando por sé-
rios problemas finan-
ceiros e está atrasan-
do o pagamento dos
funcionários e das em-
presas contratadas. A
Header, prestadora de
serviços da Varig, tem
sofrido com os atrasos
de pagamento e não
está conseguindo pagar em
dia seus funcionários. Segun-
do o diretor - presidente da He-
ader, até o mês de dezembro

HEADER ATRASA PAGAMENTOS
Varig atrasa pagamento das empresas terceirizadas e a Header

não consegue pagar em dia seus funcionários

A Datasist, empresa que pres-
ta serviços para a Polícia Fede-
ral, no Estado de São Paulo,  vem
atrasando constantemente os sa-

DATASIST ATRASA PAGAMENTOS

Houve uma participação em
massa dos trabalhadores da
Print Laser, no último plantão
realizado na empresa. Além
de esclarecer dúvidas traba-
lhistas, os diretores do Sindpd
fizeram filiações, aumentando
o número de sócios em 30%.
Foram sorteados, entre as pes-

PLANTÃO NA PRINT LASER

lários dos funcionários. O Sindpd
tem pressionado a empresa para
que esta situação seja regulari-
zada o mais rápido possível.

A Sabre Internacional Inc,
empresa americana com fi-
lial em São Paulo, pagou em
março de 2003 para os fun-
cionários a participação de
lucros ou resultados (PLR). A
participação referiu-se ape-
nas aos últimos seis meses do
ano de 2002. Parabéns a Co-
missão de Empregados da
Sabre e a todos os funcioná-
rios pelo empenho!

SABRE PAGA

PARTICIPAÇÃO

DE RESULTADOS

soas que part ic iparam do
plantão, CDs e um final de se-
mana nos locais que o sindi-
cato disponibiliza para os só-
cios no litoral.

O sindicato já fez um pedido
para marcar uma reunião com
a Print Lazer para levar as rei-
vindicações dos trabalhadores.

a Header conseguiu manter em
dia a folha de pagamento, de-
vido a um "cash" que a empre-
sa possuía.

O Sindpd convocou
uma reunião na Dele-
gacia Regional do Tra-
balho, no dia 25 de
março, com o presi-
dente da Header e di-
retores da Varig para
tentar solucionar o
problema. Os supervi-
sores da Header, que
não sabiam os moti-
vos do atraso, foram
informados e a empre-

sa se comprometeu a avisar os
funcionários sobre a situação do
pagamento. Estaremos de olho
nos atrasos da Header.



S I N D I C A L

7

No dia 13 de maio os tra-
balhadores sindicalizados da
Dataprev part ic iparam da
eleição coordenada pelo Sin-
dpd e elegeram a nova OLT -
Organização por Local de Tra-
balho, para gestão 2003/
2004. A OLT é um instrumen-

ELEIÇÕES NA
DATAPREV

to para, junto com o sindica-
to, fortalecer a luta e a orga-
nização dos trabahadores na
defesa de seus direitos e rei-
vindicações. Ela também terá
importante participação neste
momento da Campanha Sa-
larial Nacional.

Fazem parte da OLT eleita
os empregados Randolfo das
Neves, que também é diretor
do Sindpd, Fabiana Ianni Ma-
radei e Sandra Regina de Oli-
veira. Eles tomaram posse no
dia 14 de maio e terão ges-
tão por um ano.

CAMPANHA SALARIAL DAS FEDERAIS
Os trabalhadores

do Serpro e da Data-
prev se organizam,
junto ao s indicato
para a Campanha Sa-
lar ial  Nacional.  As
pautas de reivindica-
ções das Estatais Fe-
derais (Serpro e Data-
prev) foram aprova-
das nas assembléias
com os trabalhadores,
que lutam por reajus-
te salarial de 18%. No Serpro,
as assembléias foram realiza-
das na capital e no interior, nos
locais em que o sindicato tem
delegacias regionais.

 No dia 25 de abril foi feita
reunião em Brasília com o Ser-
pro. Na Dataprev, a reunião
aconteceu no dia 29 de abril.
Foram garantidas as data-bases

Campanha Salarial na Dataprev

Empregados da Dataprev
elegeram nova Organização
por Local de Trabalho (OLT)

e a manutenção dod
acordod vigentes até a
assinatura dos novos.

As rodadas de ne-
gociação  iniciaram-
se em maio no Serpro.
Na Dataprev só de-
pois do dia 05 de ju-
nho, que foi o dia na-
cional de mobiliza-
ção, a empresa rom-
peu o silêncio e agen-
dou a 2a rodada de

negociação para 13 de junho.
Até o fechamento desta edição,
as empresas ainda não havi-
am apresentado nenhuma pro-
posta de reajuste salarial.
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Foi fechada, no dia 06 de
maio, a Convenção Coletiva
de Trabalho das Empresas de
Internet 2003/2004. Os traba-
lhadores das empresas de In-
ternet, IG, Cyclelogic, O Site, Bus-
capé, Katalyx, Adquira, Primeira
Rede Interativa de Mídia America-
na e AOL do Brasil terão reajuste
salarial de 9% nos salários até R$
4.500,00. Quem ganha acima
deste valor terá reajuste no valor
fixo de R$ 405,00.

Além de conseguirmos garantir
todas as cláusulas da convenção
coletiva anterior, mantendo assim,
proteção e direitos já conhecidos
pela categoria, também foi apro-
vado: Abono especial de 10% do
salário, que será feito em setem-

ACORDO

R$ 490,00 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - 220 HORAS MENSAIS

R$ 880,00 FUNÇÃO TÉCNICA - 220 HORAS MENSAIS

R$ 550,00 CALL CENTER E ASSEMELHADOS - 180 HORAS MENSAIS

CONFIRA COMO FICOU OS PISOS SALARIAIS

bro de 2003, limitado ao valor de
R$ 450,00 para os funcionários que
permanecerem na empresa até 31
de agosto de 2003. Uma remu-
neração adicional por hora extra
de 60% do salário hora e um au-

S I N D I C A L

DE INTERNET

COLETIVO DAS

xílio refeição de R$ 9,00 ao dia.
O acordo específico com as em-
presas de internet é uma conquista
para toda categoria, possibilitan-
do melhores benefícios para os tra-
balhadores deste segmento.

 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DAS EMPRESAS DE INTERNET

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DO SINDICATO WWW.SINDPD.ORG.BR.

O sindicato realizará plan-
tões de atendimento nas de-
pendências da SAP nos próxi-
mos meses. O objetivo é apre-
sentar seus benefícios, além de
tirar dúvidas trabalhistas e fi-
car informado sobre as reivin-
dicações dos funcionários. Ve-
nha nos visitar! Sua participa-
ção é fundamental para refor-
çar a nossa representatividade.

PLANTÃO NA SAP
No dia 15 de maio aconte-

ceu a segunda rodada de ne-
gociação com a Datamec, que
tem data-base em maio. A Fe-
deração Nacional protocolou a
pauta de reivindicações apro-
vada na plenária nacional e as-
sinou um acordo de manuten-
ção de data-base.

A empresa apresentou pro-

CAMPANHA SALARIAL NA DATAMEC
posta de reajuste salarial de 2%.
A negociação não avançou em
decorrência do baixíssimo índice
de reajuste apresentado e da não
aceitação das cláusulas sociais.
A próxima rodada de negocia-
ção já está agendada e o sindi-
cato lutará por um reajuste justo!
Fique atento! Em breve estaremos
divulgando os resultados!

EMPRESAS
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Depois de ser autuada pelo Mi-
nistério do Trabalho, a Sercon
apresentou em reunião realizada,
no dia 03 de abril, na sede do
Sindpd, proposta para pagar o
reajuste salarial de 2003.

A empresa se propôs a pagar o
acordo coletivo deste ano, a par-
tir de maio de 2003. Sendo que a
diferença do aumento, de janeiro

SINDPD

a abril será paga nos meses de ju-
nho a dezembro de 2003. Essa di-
ferença será aplicada também so-
bre os períodos de férias dos em-
pregados durante janeiro a abril.

O Sindpd convocou uma Assem-
bléia Geral com os trabalhadores
da Sercon e a proposta da empre-
sa para pagamento do reajuste sa-
larial foi aprovada.

O grupo das empresas do
Banco Alfa, Metro Tecnologia,
Metro Sistemas e Metro Dados
estão em processo de negocia-
ção da Participação dos Lucros
ou Resultados (PLR).

O sindicato está negociando

a PLR e, por mais uma vez, ten-
ta desvincular a PLR das empre-
sas dos acordo dos bancários,
já que  as empresas são de in-
formática. O sindicato quer ne-
gociar um acordo específico
para estes profissionais.

PARTICIPAÇÃO DE LUCROS

DE REAJUSTE NA SERCON
GARANTE PAGAMENTO CAMPANHA

SALARIAL DA

PRODESP

O Sindpd, depois de apro-
var a pauta de reivindicações
com os trabalhadores da Pro-
desp, enviou para a direção da
empresa sugestões de datas
para as negociações.

A Prodesp não respondeu ne-
nhuma correspondência enca-
minhada pelo Sinpdp. Só se
pronunciou quando foi convo-
cada pela Delegacia Regional
do Trabalho (DRT), de Taboão
da Serra-SP. Além disso, os re-
presentantes da empresa disse-
ram que não poderiam aten-
der as reivindicações dos tra-
balhados em razão de um de-
creto do governo.

O Sindpd não reconheceu o
decreto e convocou a Prodesp
para uma Mesa de Solução de
Conflitos, que aconteceu no dia
19 de maio no Sindicato Patro-
nal (Seprosp). A empresa tam-
bém não compareceu, ocorren-
do a revelia, ou seja, a empre-
sa não se pronunciou e insiste
em não negociar.

Depois de todo ocorrido, o
sindicato vai convocar uma As-
sembléia com os trabalhado-
res para que eles possam deci-
dir o encaminhamento do Pro-
cesso Judicial, que é a única
forma de fazer valer os direitos
e a justiça do trabalho.

Trabalhadores da Prodesp, só
juntos garantimos os nossos di-
reitos. Sua mobilização, junto
ao Sindpd, é fundamental.

 OU RESULTADOS
NAS EMPRESAS DO BANCO ALFA

Será feito, no dia 23 de ju-
lho, das 10h às 19h, mais um
plantão de atendimento do sin-
dicato nas dependências da em-
presa Vermont. Os diretores do
sindicato estarão atendendo os
funcionários para esclarecer dú-
vidas, preencher formulário de
solicitação da carteirinha do
Sesc, fazer ficha de filiação,

além de apresentar os demais
benefícios que o Sindpd oferece
aos sócios nas áreas médica,
odontológica, lazer, educação
entre outros. Serão sorteados vá-
rios CDs entre os sócios que com-
parecerem ao plantão e um fi-
nal de semana nos locais que o
sindicato oferece aos sócios no
litoral. Compareça!

PLANTÃO VERMONT



Bush  mostrou mais uma vez do que é capaz de fazer para continuar
com a sua política de dominação no mundo. Sem apoio mundial e sem a

aprovação do Conselho de Segurança da ONU, destruiu o Iraque  

A FÚRIA DO

ENCONTROU AS ARMAS

I N T E R N A C I O N A L

O desastre
Depois de meses de ameaças,

os EUA atacaram o Iraque no dia
19 de março, menos de duas ho-
ras depois de vencer o prazo dado
pelo presidente Bush para a saí-
da de Saddam Hussein de seu
país. As forças americanas e in-
glesas não respeitaram a opinião
pública mundial, passaram por
cima da Organização das Na-
ções Unidas e atacaram o Iraque.
O mundo, perplexo, assistiu à co-
vardia do presidente George W.
Bush e de sua corja de aliados
contra Saddam Hussein e o povo
iraquiano. Daqui para frente, mais
sofrimento para os iraquianos, que
já enfrentaram duas guerras e ti-
nham dificuldades financeiras de-
vido ao embargo econômico im-
posto,  desde 1990.

A iminente ação armada dos
Estados Unidos no Iraque foi

objeto de re-
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púdio em massa em todo o
mundo. A grande oposição con-
tra uma intervenção arma-
da no Iraque se deu pois
ninguém conseguiu
engolir as falsas
razões dos EUA e
Inglaterra de ata-
car o Iraque.

Os álibis alega-
dos por Washington
para justificar uma ação arma-
da contra o Iraque não foram
convincentes nem para a ONU.
Destruíram o país, mataram mi-
lhares de civis só para conseguir,
ainda mais, hegemonia mundi-
al, fortalecer seu poderio, colo-
car a mão no petróleo e continu-
ar com a sua política de domi-
nação no mundo. O principal ar-
gumento dos EUA era o perigo
eminente que o mundo corria de
um ataque iraquiano com armas
de destruição em massa. Onde
estão as armas?

Esta guerra teve destruições in-
calculáveis não só para o Iraque,

mas também para os destinos do
mundo. Mais uma vez Bush mos-

trou que não con-
seguiu apoio in-
ternacional para
manter a política
norte-americana
da dominação e
extorsão pratica-
da nos países, ne-
cessitando atacar

diretamente e roubar as nações,
ampliando seu isolamento.

O custo-benefício
Não foi à toa que Bush des-

truiu o Iraque de leste a sul, so-
bre os destroços e os restos mor-
tais da guerra, a tarefa de "re-
construir" o Iraque é a chance
de contratos milionários para
grandes corporações america-
nas. A Agência dos Estados Uni-
dos para o Desenvolvimento In-
ternacional (USAID, na sigla em
inglês), que coordena os pla-
nos do governo americano para
um Iraque pós-guerra, já divul-

IMPÉRIO NÃO



Enquanto milhares de pessoas
do mundo todo protestavam nas
ruas contra a agressão norte ame-
ricana no Iraque, com o objetivo
de evitar a guerra, uma delega-
ção de sindicalistas da Federação
Sindical desembarcava em Bag-
dá para uma "Missão de Solidari-
edade, contra a guerra, pela paz".
Mesmo sabendo que tropas norte
americanas já estavam na frontei-
ra do Iraque e com o indício de
que a guerra estava para come-
çar, Antonio Neto, presidente do
Sindpd, da Central Geral dos Tra-
balhadores do Brasil e vice-presi-
dente da Federação Sindical Mun-
dial (FSM) foi repudiar a agressão
de Bush contra o Iraque. "Essa guer-
ra não é só dos iraquianos é uma
guerra de todos nós", disse Neto,

I N T E R N A C I O N A L
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Iraque recebeu solidariedade dos sindicalistas da Federação
Sindical Mundial (FSM). Neto esteve lá para condenar a ação
norte americana e apoiar os trabalhadores e povo iraquiano

gou o benefício desta guerra
para os EUA.

Segundo a USAID os proje-
tos que inclui obras nas áreas
de educação, saúde e transporte
custará 900,00 milhões de dó-
lares. É o maior projeto de re-
construção desde o fim da Se-
gunda Guerra Mundial e que
tem como empresa convidada
pela USAID a companhia Halli-
burton, que até três anos atrás
era dirigida pelo atual vice-pre-
sidente dos Estados Unidos,
Dick Cheney.

Nem os principais aliados de
Bush na guerra acreditaram na
marmelada. Um sindicato britâ-
nico denunciou que apenas as
companhias norte-americanas es-
tavam recebendo permissão para
concorrer pelos contratos para a
reconstrução do Iraque. O porta-
voz da USAID afirmou que essas
companhias eram as "únicas ca-
pazes de atender ao critério esco-
lhido" e que uma das políticas da
agência determina que empresas
dos Estados Unidos sejam utiliza-
das em projetos financiados pe-

los contribuintes americanos. Ou
seja,  o conflito no Iraque foi um
grande negócio para os EUA, em
todos os sentidos. Pois além de
eles terem incentivado a indústria
bélica norte-americana, estão
bem próximos de por a mão no
petróleo da região - o ouro ne-
gro movimenta a economia mun-
dial - e já estão começando a
lucrar com os contratos milionári-
os do pós-guerra. Diante do "ne-
gócio" que é uma guerra, a per-
gunta é: Para onde a artilharia
apontará seus canhões agora?

FSM organizou
manifestações em

todo mundo

A Federação Sindical Mundi-
al, organização internacional que
agrega cerca de 300 entidades
sindicais de 130 países, repre-
sentando 120 milhões de traba-
lhadores em todo o mundo, além
da visita que fez ao Iraque, or-
ganizou manifestações em todos
os continentes contra os ataques
e o desrespeitos de Bush à ONU.

ANTONIO NETO FOI AO IRAQUE

que integrou a delegação da FSM,
juntamente com o Alexander Zha-
rikov (secretário-geral), Adib Miro
(tesoureiro) e do diretor da Euro-
pa, George Mavricokos.A delega-
ção passou dois dias em Bagdá,
e além de ser recebida por diri-
gentes da Confederação Geral dos
Trabalhadores do Iraque, que é fi-
liada a FSM, se reuniu com diri-

gentes do partido Baath, partici-
pou de manifestações de trabalha-
dores e visitou os locais que foram
bombardeados pelo Estados Uni-
dos na Guerra do Golfo, em 1991
e 1992.

Antonio Neto com general
iraquiano Ali Hassan Al-Majid
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Uma pesquisa feita pela mé-
dica do trabalho Margarida Bar-
reto comprovou que este tipo de
assédio também é muito comum.
Aliás, quem já não sofreu algum
tipo de humilhação no ambien-
te de trabalho? Nesta entrevista
a Dra. Margarida Barreto,  mé-
dica ginecologista e do Traba-
lho, pesquisadora do Núcleo de
Estudos Psicossociais de Exclusão
e Inclusão Social (Nexin-
PUC/São Paulo), explica o
que é assédio moral e como
o trabalhador deve procu-
rar ajuda e alerta: "Adoecer
no trabalho constitui riscos
invisíveis e trás inúmeros da-
nos a saúde mental".

O que é assédio
moral no trabalho?
São atitudes e condutas ne-

gativas dos chefes em rela-
ção a seus subordinados, em que
predominam as desqualificações
e desmoralizações, constrangi-
mentos e humilhações repetitivas,
que ocorrem durante toda a jor-
nada de trabalho, acarretando
prejuízos práticos e emocionais
para os trabalhadores e para or-
ganização do trabalho.

Cite caso de assédio
moral no trabalho:

Vou citar o caso de uma telefo-
nista que é bastante fácil para en-
tender o assédio moral. Queren-
do melhorar sua formação, uma
telefonista foi fazer vestibular e bas-
tou informar a empresa que ela
havia passado no vestibular e que
precisaria sair 30 minutos mais
cedo, para sua vida se transfor-

mar em um "verdadeiro inferno".
Aos poucos, a relação com a che-
fia foi deteriorando e ela era dia-
riamente ameaçada. Diziam-lhe
que o melhor a fazer, era abando-
nar a empresa e que ela ou estu-
dava ou trabalhava.

Um dia, ao chegar ao trabalho
percebeu que ela não tinha telefo-

ne, escrivaninha, cadeira, lápis ou
papel para trabalhar. Aguentou ca-
lada e após dois meses, foi trans-

ferida de função, de telefonista
passou a fechar e separar cor-
respondência. As agressões ver-
bais e as ameaças continuaram,
sobretudo da parte de um dos
gerentes, que dava murros na
mesa e gritava, para ver se ela
apresentava alguma reação.  Ela
começou a ser difamada. Dizi-
am que estava fazendo corpo
mole e ao final do mês, ganha-
va sem ter trabalhado e que era
uma preguiçosa e fingida. Ela

chorava sozinha, e pouco depois,
adoeceu. Teve depressão e esgo-
tamento e foi afastada do traba-
lho para tratamento médico.
Quando retornou ficou "encosta-
da" por dois meses: sentada, sem
fazer nada, vendo seus colegas tra-
balhar. No final do ano, não rece-
beu seu salário. Quando retornou

ASSÉDIO MORAL
A DOENÇA INVISÍVEL
Você já deve ter ouvido falar em assédio sexual,

mas e assédio moral você sabe o que é?

 NO TRABALHO:

�Adoecer no trabalho
tem a dimensão

subjetiva, afetiva,
relacional e não pode

ser ignorada pelos
médicos do trabalho�

Dra. Margarida Barreto, médica
ginecologista e do trabalho
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das férias coletivas, seu crachá es-
tava bloqueado e inválido. O se-
gurança a impediu de entrar na
empresa, irritada ela discutiu com
ele e foi levada ao Departamento
Pessoal. Ela pediu explicações e foi
demitida por justa causa.  A ge-
rência da empresa alegou que ela
havia desacatado a autoridade.

Como que é comprovado
que uma pessoa sofreu

assédio moral?
Quando o ambiente de tra-

balho já não oferece as condi-
ções mínimas necessárias para
o exercício da autonomia, cria-
tividade, amizade e respeito mú-
tuo, o prazer de trabalhar vai
cedendo lugar ao desânimo, ao
sofrimento imposto e as doen-
ças. O que comprova que al-
guém está sendo assediado é a
repetitividade dos atos de vio-
lência e o objetivo implícito nes-
ses atos.  É importante lembrar
que assédio moral não constitui
em conflito. O conflito é pontu-
al e se resolve com uma conver-
sa e os desentendimentos são re-
solvidos com o diálogo. No as-

sédio, inexiste o diálogo, o es-
clarecimento da situação.

Quais são os problemas
psicológicos para quem

sofre assédio moral?
Vivencias depressivas, insônia ou

sonolência excessiva, pesadelos e
sonhos freqüentes com o ambien-
te de trabalho, pensamentos re-
petitivos e confusos, esquecimento
constante, dificuldade para memo-
rizar, alterações de comportamen-
to, isolamento dos familiares e
amigos, medo do futuro, insegu-
rança, incertezas, entre outros. A
desordem emocional também vai
alterando valores, crenças, condu-
tas e comportamentos, interferin-
do negativamente na saúde e na
qualidade de vida, gerando mal
estar e podendo levar até a mor-
te. Aumenta a busca de drogas,
especialmente o álcool, como for-
ma de esquecer o acontecido.

Existem outros
problemas graves ou

danos à saúde?
Sim. O aparecimento de dores

generalizadas, principalmente na

região precordial; o aumento dos
níveis de pressão arterial, distúr-
bios digestivos; dores de cabeça,
aumento do apetite (bulemia),
anorexia (falta de apetite), disp-
néia (falta de ar),  diminuição da
libido (desejo sexual), idéias sui-
cidas (principalmente entre os ho-
mens), morte.

Onde o trabalhador
pode procurar ajuda?
Em primeiro lugar, no sindi-

cato da categoria. Depois, a
ajuda médica e psicológica é
fundamental para os casos em
que existem danos a saúde. Os
Centros de Referencia em Saú-
de dos Trabalhadores, a DRT
(Núcleo de promoção da igual-
dade de oportunidades e de
combate à discriminação no
trabalho); a Comissão de Di-
reitos Humanos da OAB, Câ-
mara Municipal e Assembléia
legislativa, o Ministério Publi-
co e com familiares.

O que a vítima
deve fazer?

Diria que é resistir à tristeza
em primeiro lugar. Quem é hu-
milhado necessita de apoio,
compreensão, uma certa dose de
cumplicidade e afeto, pois a tris-
teza individual pode nos levar
aos caminhos da depressão. O
assediado também deve prestar
bastante atenção e anotar deta-
lhadamente o que lhe acontece:
dia, mês, ano, hora, local ou
setor, nome do agressor, cole-
gas que testemunharam, conteú-
do da conversa e outros aspec-
tos que julgue necessário.

�Assédio moral não
constitui em conflito.
O conflito é pontual

e se resolve com uma
conversa. No assédio,

inexiste o diálogo�
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Existe alguma lei em
S.Paulo sobre assédio
moral no trabalho?

Sim. Aliás, a primeira lei no
País, surgiu em Iracemapolis, mu-
nicípio de São Paulo. Atualmen-
te, existem mais de 80 projetos
nas instâncias municipal, estadu-
al e federal. Até agora somente
no âmbito do município e esta-
do, alguns projetos foram sanci-
onados e regulamentados. Existe
um projeto de alteração do Có-
digo Penal com inclusão do inci-
so 146A de autoria do Deputado
Marcus de Jesus e que prevê a
criminalização da prática de as-
sedio moral.

Explique a sua pesquisa
sobre este tema

Conversamos com 2072 tra-
balhadores e trabalhadoras de
97 empresas de grande e médio
porte no Sindicato dos Trabalha-
dores das Indústrias Químicas e
Plásticas de São Paulo. Deste uni-

verso estudado, 42% apresenta-
vam histórias de humilhações re-
petidas e de longa duração. As
mulheres são mais humilhadas
que os homens, mas eles apre-
sentam um sofrimento desespe-
rador. Culturalmente está coloca-
do que homem não chora, deve
ser forte, duro e viril, já que deve
predominar a razão, o pensa-
mento lógico e sua coragem.  A
"covardia" é identificada com o

feminino e a "valor"
com o masculino. As
mulheres mesmo sen-
do as mais inferioriza-
das e humilhadas,
são as primeiras a
procurar cuidados
médicos e se informar.
Por outro lado, ho-
mens quando são hu-
milhados, não ex-
põem suas emoções,
se isolam, sendo as
tentativas ou pensa-
mentos suicidas a ma-
nifestação explosiva
destas emoções arqui-
vadas e ocultadas, im-

perando o sentimento de fracas-
so e incapacidade. Na fase atual
da pesquisa, que é nacional, o
Brasil apresenta índices altíssimos
de violência moral no local de tra-
balho (33% da PEA) se compara-
do com outros paiíses, especial-
mente da comunidade européia
(vide tabela abaixo).

Qual a finalidade
e objetivo do
seu trabalho?

Dar visibilidade a esse sofrimen-
to imposto. Revelar que o adoe-
cer no trabalho tem a dimensão
subjetiva, afetiva, relacional e que
não pode ser ignorada pelos mé-
dicos do trabalho. São fatores psi-
cossociais e constituem riscos in-
visíveis, porém objetivos e cuja
origem está na organização de
trabalho, responsáveis por danos
a saúde mental. Estou falando de
algo que não tem medidas, mas
que está dentro do nosso ser e
nos constitui enquanto humanos:
as relações afetivas, sentimentos
e emoções!

O que a levou a
desenvolver um estudo

sobre o tema?
A minha incapacidade para

ajudar a eliminar o sofrimento
que percebia naqueles trabalha-
dores que procuravam o sindi-
cato. Após as consultas, sentia-
me impotente, mergulhada em
dor, sem energias. Parecia que a
cada dia, aumentava a quanti-
dade de trabalhadores que me
procuravam para conversar e
contar o que viviam no trabalho,
era um mar de sofrimento.
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LULA ENTREGA AO CONGRESSO
AS PROPOSTAS DE REFORMAS

Depois de muitas reuniões e
debates sobre as reformas
previdenciária e tributária, o
presidente Lula entregou as
propostas ao Congresso
Nacional, em ato com
sindicalistas, governadores e
membros do Conselho de
Desenvolvimento Econômico
e Social (CDES)

As reformas tributária e previ-
denciária já estão no Congresso
Nacional. Depois de cinco meses
de governo, o presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, no dia 30 de
abril, em um ato com os governa-
dores, ministros, sindicalistas e
membros do CDES, levou as pro-
postas das reformas para serem
aprovadas na Câmara dos Depu-
tados e Senado.

A idéia é que estas mudanças,
consideradas mais urgentes ao País
sejam aprovadas, se possível, até
o final do seu primeiro ano de
mandato. Ao apresentar os textos
das reformas, Lula lembrou que são
propostas geradas nas mais am-
plas discussões, junto com os 27
governadores e representadas da
sociedade que compõem o CDES.

Durante estes primeiros meses
de governo, o Congresso Nacio-
nal se voltou para o problema
da tributação e da previdência
brasileira. O governo queria cri-
ar um consenso mínimo sobre as
reformas, antes de enviá-las para
a aprovação. A Reforma da Pre-
vidência, porém, foi a mais difí-
cil de alcançar este consenso e
gerou, e ainda está gerando,
muitas polêmicas.

Há uma série de fato-
res envolvidos com a
previdência e casos es-
peciais, como por exem-
plo, dos militares e ser-
vidores públicos, que
tem regime diferenciado
e que agitaram ainda
mais as discussões.

J. Freitas - Agência Brasil - ABr

Antonio Neto em Brasília no
ato para a entrega das reformas
e na foto abaixo, participando
de debate, sobre as reformas,
na TV Nacional

Rose Brasil - Agência Brasil - ABr

J. Freitas - Agência Brasil - ABr



16

E S P E C I A L

O imposto de maior arreca-
dação no país é o que tem a
pior legislação e existem 44 alí-
quotas diferentes. O governo
propõe fazer um ICMS unifica-

CONFIRA PONTOS
DA REFORMA:

Cobrança do ICMS (Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços)

do, com uma lei única no País
com no máximo cinco alíquotas
de cobrança. O imposto passa-
rá a será chamado de IVA (Im-
posto sobre Valor Agregado).

Esta contribuição é cobrada
sobre a folha de pagamento.
A proposta encaminhada pelo
governo propõe a desvincula-
ção da contribuição previden-
ciária paga pelas empresas da
folha de pagamento. Ela pas-
saria a ser paga no faturamen-

Ficou para mais tarde a dis-
cussão sobre o recolhimento do
imposto, se no local de produ-
ção ou no de venda.

Os tributos sociais, como por
exemplo os COFINS, são cu-
mulativos e oneram exportações
e investimentos. Por isso, o go-
verno quer o fim da cumulativi-
dade das contribuições sociais.
Esta mudança poderá aumen-
tar a produtividade do país.

to. A contribuição das empresas
privadas à Previdência, cobrada
sobre a folha de pagamentos é
tida como um dos principais em-
pecilhos para a geração de em-
pregos. A mudança traria bene-
fícios para a competitividade dos
que geram mais empregos.

Contribuição Previdenciária

Contribuições
Sociais

Recolhimento
do imposto

Embora, seja considerada mais
importante reforma para mudar
os rumos econômicos do País, o
governo federal propôs uma re-
forma tributária enxuta, com pou-
cas mudanças constitucionais de-
talhadas por leis complementa-
res. Como se trata de uma mu-
dança constitucional, o texto da
reforma é genérico e traz um
amontoado de mudanças, como
por exemplo, a não tributação das
exportações, o combate à guerra
fiscal e a simplificação. Porém,  a

mudança principal da reforma
está na cobrança dos ICMS (Im-
posto sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços). A mudança
ampliaria a base de tributação do
imposto, melhoraria sua arreca-
dação e permitiria a redu-
ção das alíquotas.

Os governadores já
concordaram com a cri-
ação de uma legisla-
ção única para os 27
Estados. A única mu-
dança proposta no

REFORMA TRIBUTÁRIA
ICMS que está gerando resistên-
cias é sobre o local de cobrança
do tributo: se na origem (onde o
produto é produzido) ou no desti-
no (onde ele é consumido).

ALGUNS
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Para entender melhor o que se
pretende fazer com a Reforma Pre-
videnciária é preciso primeiro des-
mistificar o tão chamado "déficit
previdenciário". Depois que se
começou a falar em previdência,
o que se ouviu muito dizer foi no
"déficit". Segundo Antonio Neto,
que é membro do CDES "as infor-
mações difundidas relativas a es-
sas mudanças, desde o início do
governo anterior, até hoje, têm
enfocado de modo simplista o
déficit. Não é a previdência que
é deficitária, é o sistema que utili-
za os recursos da previdência para
outros fins".

As fontes de financiamento da
Seguridade Sociais (Saúde, Pre-
vidência Social e Assistência So-
cial) vêm dos COFINS (Contri-
buição para o Financiamento da
Seguridade Social) , CLSS (Con-

REFORMA PREVIDENCIÁRIA

Como está
Na previdência atual os apo-

sentados e pensionistas, cha-
mados inativos, não pagam
nada. Alguns Estados cobram
6% dos atuais inativos.

Proposta do governo
Taxar todos os aposentados e

pensionistas que ganham mais
de 1.058 reais (atual limite da
isenção de Imposto de Renda).
Eles passariam a pagar, men-

INATIVOS

salmente, 11% da parcela ex-
cedente a este piso a título de
contribuição previdenciária.

Observações
A medida valerá para os fu-

turos e atuais aposentados.
Se aprovada, a taxação atin-
girá quase 80% dos aposen-
tados e, segundo especialis-
tas, elevará a receita do sis-
tema em até 4 bilhões de re-
ais por ano.

Como está
Na previdência atual as filhas

de militares pensionistas ga-
nham pensões por toda a vida.

Proposta do governo
Nas propostas do governo as

filhas de militares pensionistas

PENSÕES DE FILHAS DE MILITARES

passariam a receber a pensão
somente até os 24 anos. Além
disso, se o viúvo ou viúva for
mais jovem que o servidor e,
portanto, for receber a pensão
por muito tempo, o valor do
benefício será reduzido para
menos de 70%.

tribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido) , Folha de Salário, Con-
cursos de Prognóstico e mais tar-
de a CPMF (Contribuição Provi-
sória sobre Movimentação Fi-
nanceira). Entretanto a existência
destas fontes de financiamento da
Seguridade Social teve ao longo
deste período, uma série de dis-
torções, referente aos repasses
dos seus recursos. Houve desvio
reiterado dos recursos destinados
à Seguridade Social para outros
fins (transporte, agricultura, etc),
não repasse dos recursos para a

previdência social, anistia de dé-
bitos de Estados e Municípios
inadimplentes, além de parcela-
mento generoso de dívidas de
empresas privadas, como Refis
(Refinanciamento das Dívidas Fis-
cais) e de entes públicos.

Os regimes especiais de previ-
dência foram também bastante
discutidos durante a construção da
reforma, mas como este não foi
o problema crucial da previdên-
cia, o tema ficou para debates
futuros. Confira alguns pontos im-
portantes da reforma.

Como está
Os viúvos e viúvas e demais

dependentes dos servidores pú-
blicos (pensionistas) recebem
integralmente o valor do últi-
mo salário do servidor.

Proposta do governo
Reduzir o benefício de viúvos,

viúvas e dependentes para no
máximo de 70% do último sa-
lário do servidor público.

Observações
Haverá uma redução subs-

tancial no valor das pensões.

PENSÕES



Como está
Atualmente, os trabalhadores

da iniciativa privada ganham
até 1.561, 56 reais de aposen-
tadoria e os servidores públicos
não tem limite, existem casos de
servidores que ganham mais de
R$ 25.000 reais.

Proposta do governo
Estabelecer o valor máximo de

2.400 reais (10 salários mínimos)
para o benefício tanto de traba-
lhadores da iniciativa privada
quanto de servidores públicos. Pela
proposta do governo, quem qui-
ser receber acima do teto terá de
contribuir com um fundo de pen-
são complementar. O novo teto
valerá apenas para futuros apo-
sentados. Os que já se aposenta-
ram mantêm o salário atual.

Observações
Como o teto do benefício é

também o teto da contribuição
dos trabalhadores da iniciativa
privada ao INSS, a receita previ-
denciária teria um incremento de
1,74 bilhão de reais em doze me-
ses com tal medida.

Como está
Os servidores públicos se apo-

sentam com os seus vencimen-
tos integrais aos 48 anos (mu-
lheres) e 53 (homens).

Proposta do governo
Eliminar esta regra com uma

idade mínima unificada entre to-
dos os trabalhadores em 60 anos
(homens) e 55 (mulheres).

Observações
Nas proposta do governo

quem quiser antecipar a aposen-
tadoria, sofrerá uma redução no
benefício de 5% por cada ano
antecipado. Além disso, o má-
ximo de antecipação permitida
será sete anos.

IDADE MÍNIMA

APOSENTADORIA APOSENTADORIA DOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Como está
As regras de cálculos das

aposentadorias dos funcioná-
rios públicos são diferente do
sistema privado e causam di-
ferenças entre os servidores e
os trabalhadores da iniciativa
privada.

Proposta do governo
Modificar as regras de cál-

culo da aposentador ia de
funcionários públicos, para
reduzir o déficit do setor pre-
videnciário e acabar com es-
tas diferenças.

Observações
A proposta levaria há um

nivelamento por baixo do va-
lor do benefício. Diminuindo,
portanto as grandes diferen-
ças salariais.

Como está
Quem tem parte do tempo de

contribuição atualmente como
servidor público e parte antiga
como trabalhador da iniciativa
privada, recebe como servidor.

Proposta do governo
Que o benefício seja calculado

de forma proporcional ao tempo
trabalhado em cada regime.

Observações
Vai reduzir o valor do benefí-

cio proporcionalmente na depen-
dência do tempo e valor das con-
tribuições na iniciativa privada.

BENEFÍCIO

PROPORCIONAL

REGIMES ESPECIAIS

A discussão sobre o fim ou
a redução dos privilégios
das aposentadorias de mili-
tares, juízes, promotores, di-
plomatas e policiais não en-
trou na primeira proposta de
reforma do governo.
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Depois de passar pelo regi-
me de escravidão, pela dita-
dura militar e de ter ultrapas-
sado inúmeras barreiras na luta
pelos direitos dos trabalhado-
res, pela primeira vez na his-
tória do país, festejamos um
primeiro de maio com um ho-
mem operário, nordestino e de
esquerda que ocupa o mais
alto posto da República, eleito
pelo voto popular.

Antes de ser eleito, muitos
acreditavam que apenas os
empresários e estudiosos eram
capazes de governar, que um
trabalhador, operário, não ti-

DIFERENTE
UM PRIMEIRO DE
MAIO

nha esta capacidade. Durante
as últimas eleições este era o
álibi de muitos brasileiros.
Mas a vitória do Lula, repre-
sentou entre outros, mais uma
luta dos trabalhadores.

Desde 1890, o primeiro de
maio, dia do trabalhador é uma
data marcada, sobretudo, pela
luta e reivindicações dos traba-
lhadores. Foi nesse dia, que pela
primeira vez, trabalhadores da
Europa e dos Estados Unidos fi-
zeram manifestações organiza-
das visando conquistar a redu-
ção da jornada de trabalho para
oito horas. De lá para cá, a cada

primeiro de maio no-
vas reivindicações
são colocadas em
pauta, como por
exemplo, liberdade
para os sindicatos,
salário mínimo que
atenda as necessida-
des sociais e de vida,
férias, descanso se-
manal remunerado,
entre outros direitos.
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Pela primeira vez na história do Brasil,
comemoramos o dia do trabalhador com um

presidente que veio da classe operária 

Antonio Neto, presidente do
Sindpd e da Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil (CGTB),
esteve junto com João Felício,
presidente da Central Única
dos Trabalhadores (CUT) no
1o de maio, em Mauá-SP
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Como tradicionalmente
acontece, o Sindpd comemorou
o 01 de maio com a categoria
no SESC Consolação. Com uma
programação especial prepara-
da pelo Sesc e pelo Sindpd, os
trabalhadores e seus familiares
puderam passar um dia de mui-
ta animação, cultura e diversão.

Além do Torneio Início do XI
Campeonato de Futsal do Sin-
dpd, onde participaram 12
equipes da categoria, os tra-
balhadores se divertiram com
os torneios de dama, tênis de
mesa, dominó, futebol de
mesa e puderam assistir com
a criançada a peça infantil
"Moça bonita do laço de fita",
com a Cia Banquete Cênico.

1O DE  MAIO
SINDICATO COMEMORA

SALÁRIO MÍNIMO TEM

REAJUSTE DE 20%
O presidente Lula anunciou o

reajuste do salário mínimo em
reunião com dirigentes sindicais,
no dia 31 de março, em Brasí-
lia. Antonio Neto, presidente do
Sindpd e da Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil estava
presente nesta reunião.

O mínimo de R$ 200,00 pas-
sou a partir do dia 01 de abril de
2003, para R$ 240,00. O anún-
cio do reajuste foi uma surpresa
para os sindicalistas que espera-
vam a notícia para o dia 01 de
maio, data das comemorações
históricas do salário mínimo.

Para Neto, o valor do sa-
lário mínimo ainda não é
suficiente, mas o índice já
era esperado, diante da si-
tuação econômica atual. "O
salário mínimo está defasa-
do há muito tempo e não é
suficiente para uma família
de 4 pessoas, 20% já é um
bom começo. O mais im-
portante foi o Presidente Lula
ter reafirmado o seu com-
promisso de dobrar o po-
der aquisitivo do salário mí-
nimo nesses próximos qua-
tro anos", disse.

COM A CATEGORIA
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MINISTRO SE
REÚNE COM

 SINDICALISTAS
NO SINDPD

O Ministro do Trabalho,
Jaques Wagner falou sobre o

Fórum Nacional do Trabalho, sobre
as reformas do governo para a área
trabalhista: "não queremos retirar os
direitos básicos dos trabalhadores,

mas sim aperfeiçoá-los".

O Fórum Nacional do Trabalho que está
sendo construído pelo governo vai debater,
com os agentes envolvidos da sociedade,
a relação capital x trabalho. Segundo o
ministro, a lógica do fórum é a lógica da
inclusão social. "Temos 40 milhões de bra-
sileiros na informalidade e precisamos atraí-
los para o mundo da legalidade para que
eles possam ter proteção social", ressalvou.

Para ele, as centrais sindicais devem se
preocupar não só com os trabalhadores
com registro em carteira, mas também com
aqueles que vivem do chamado "trabalho
informal". "Nós vamos ter que discutir isso
até fora das regras que temos hoje. Preci-
samos achar uma fórmula para trazer os
trabalhadores para legalidade".

Jaques Wagner esteve no dia 08 de Maio, no
auditório do Sindpd em reunião com os sindica-
listas da Central Geral dos Trabalhadores do Bra-
sil, diretores do Sindpd e de outros sindicatos,
que fazem parte da CGTB.

O ministro destacou que: "Quando a Consoli-
dação das Leis Trabalhistas (CLT) foi lançada,
vigorava a lei da selva. O mundo do trabalho
mudou e a realidade que vivemos é outra e por
isso não é objetivo do governo voltar a selva e
sim atualizar as leis trabalhistas"

O presidente da CGTB e do Sindpd, Antonio
Neto, aproveitou a oportunidade para falar so-
bre a atitude do novo governo em arquivar a
proposta de flexibilização das leis trabalhistas que
tramitava no Congresso Nacional. "Quero agra-
decer o novo governo por entender que flexibili-
zar as leis trabalhistas é tirar dos trabalhadores
direitos adquiridos há anos".

FÓRUM NACIONAL

DO TRABALHO
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Depois das intervenções dos sindicalistas,
o ministro Jaques Wagner foi homenageado
com a medalha Getúlio Vargas criada pela
CGTB. Neto e a CGTB resolveram dar ao
ministro a medalha para agradecer seu com-
promisso e a sua história na luta pelos di-
reitos da classe operária.

Os sindicalistas presentes no evento apre-
sentaram algumas propostas para o ministro.
O presidente da Cobrascom (Cooperativa Bra-
sileira dos Caminhoneiros) e segundo vice-pre-
sidente da CGTB, Nélio Botelho, propôs que
os caminhoneiros auxiliassem na distribuição
de alimentos para o projeto do governo Fome
Zero. Nélio fez ainda uma outra proposta: im-
plantar no Ministério do Trabalho uma secre-
tária especial para tratar especificamente das
cooperativas de trabalho.

O diretor de assuntos institucionais da CGTB
e presidente do Sinap (Sindicato dos Aposenta-
dos do Estado de S. Paulo), Oswaldo Lourenço,
também deu a sua contribuição. Ele propôs ao
governo que voltasse com o Conselho Nacional
da Seguridade Social, que tratava do orçamen-
to, distribuição e assistência social, extinto pelo
governo FHC. Além deles, outros sindicalistas
também puderam se manifestar dando suas con-
tribuições e sugestões para o governo.

Jaques Wagner ainda disse entender que para
o trabalhador interessa fundamentalmente a re-
muneração do seu trabalho e para o capital o
quanto é gasto. O ministro acredita que o Fó-
rum Nacional do Trabalho é uma aposta muito
forte do governo para tirar o trabalhador da
informalidade e gerar emprego.

Antonio Neto destacou que da mesma ma-
neira que está a favor das mudanças propostas
pelo presidente Lula e tem feito propostas para
essas reformas no Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico e Social, fará também no Fórum
Nacional do Trabalho. "Trabalharemos sempre
para que seja garantido ao trabalhador o tripé
básico que tem sustentado as lutas sindicais du-
rante tantos anos: salário, condições dignas de
trabalho e reconhecimento, dos homens e mu-
lheres que são responsáveis pelo crescimento
da produção de cada empresa e do Brasil".

SINDICALISTAS

APRESENTAM PROPOSTAS

MINISTRO É
HOMENAGEADO COM A

MEDALHA GETÚLIO VARGAS

Antonio Neto entrega ao ministro
a medalha Getúlio Vargas
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É a primeira vez que um
dirigente sindical assume
o cargo de Delegado da

DRT-SP. O que isto muda?
Eu fui presidente do Sindi-

cato dos Metalúrgicos de São
Bernardo, fui presidente da
Confederação Nacional de
Metalúrgicos da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT) e
sou vice-presidente pela Amé-
rica Latina e Caribe da Fede-
ração Internacional dos Traba-
lhadores da Indústria Metalúr-
gica (FITIM). A minha origem
sindical me dá uma bagagem,
uma experiência de não esta-
nhar muito esta relação de es-
tar agora na Delegacia Regi-
onal. Quando eu estava no
sindicato, os sindicalistas é
que recebiam reclamações dos
trabalhadores. Aqui na dele-
gacia, quem vem reclamar são
os sindicalistas.

Portanto, é claro que muda
o trabalho, mas na verdade
não se estranha muito, porque
as denúncias, as formas, as
participações são as mesmas
e eu não tenho me sentido fora
do ninho, me sinto em casa.

Nunca houve um sindicalista
sendo Delegado Regional do
Trabalho, em São Paulo.

Quais são as
mudanças da DRT-SP
com esta nova gestão

e novo governo?
A DRT-SP, formada por 24

subdelegacias espalhadas em
todo o interior de S. Paulo e
123 postos de atendimento,
não estavam sendo muito bem
aproveitados pela população.
Então, eu substitui os subdele-
gados, dos 24 subdelegados
eu já mudei 16, porque eu
quero dar uma outra dinâmi-
ca às subdelegacias e aos
postos de atendimento.

A prática interna da Delega-
cia também mudou. Eu estou
fazendo reuniões constante-
mente com os funcionários e
com a chefia. Tem pessoas
aqui de 20, 30 anos de casa
que nunca foram chamadas
para discutir os problemas do
Ministério do Trabalho. Nestas
reuniões estamos fazendo a de-
mocracia, discutindo juntos
para buscar melhores soluções
de atendimento aos trabalha-
dores. Havia uma prática aqui
de: "eu mando e vocês cum-
prem", e eu estou na prática
de todos nós vamos buscar so-
luções juntos.

E N T R E V I S T A

CONSELHO SINDICAL
EM SÃO PAULO

Heiguiberto Della Bella
Navarro (Guiba), delegado
da Delegacia Regional do Tra-
balho (DRT) no Estado de São
Paulo, desde 30 de janeiro
deste ano, fala nesta entrevis-
ta dos novos desafios e das
mudanças da DRT. Dentre os
projetos que ele vem desenvol-
vendo, está o Conselho Sindi-
cal que foi lançado no dia 30
de maio, no Anhembi-SP,  com
a presença dos delegados re-
gionais da DRT, sindicalistas e
representantes de instituições
de trabalhadores. "Eu quero
os sindicatos envolvidos para
discutir sua cidade, o trabalho
infantil, o trabalho escravo, a
geração de emprego, a discri-
minação", disse.



 � Havia uma prática
aqui de: "eu mando
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Quais são os projetos
que você deseja

implantar na DRT?
Um deles, já implantei. Eu tive

uma iniciativa elogiada pelo mi-
nistro do trabalho e pelo go-
verno de chamar todos os ór-
gãos federais do Estado de São
Paulo para fazer ações conjun-
tas. Isso significa chamar o In-
cra (Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária), o
INSS (Instituto Nacional de Se-
guro Social), o Ministério Públi-
co Federal, o Ministério do Tra-
balho para fiscalizar e atuar
juntos. Os órgãos precisam tra-
balhar integrados porque um
depende do outro. Aqui nós
multamos, mas a receita da
multa não vem para nós, vai
para o Banco, para a Caixa
Econômica Federal ou para
a Receita Federal.

Quais os benefícios
para o trabalhador

desta ação em conjunto
dos órgãos públicos?
Nós estamos engrenando os

órgãos federais a trabalhar
conjuntamente nas ações por-
que quem ganha muito mais
são os trabalhadores. Trabalhan-
do juntos, você tem muito mais
rapidez e muito mais eficácia.

Eu também tenho sido feliz
nas negociações. Recentemen-
te nós fizemos negociações na
Prefeitura de São Paulo com os
condutores de veículo do Esta-
do de São Paulo e chegamos a
um acordo. Como mediadores,
chamamos as partes para fazer
um acordo para o bem da po-

pulação de SP e também tenta-
mos eliminar o conflito que exis-
te entre o sindicato e a Admi-
nistração Pública da cidade,
que é a Prefeitura.  Então nesse
pouco período nós temos feito
estes trabalhos, mas existe ain-
da um montão de coisas que
eu quero colocar em prática.

A DRT está
implantando o

Conselho Sindical. O
que é este Conselho?
Eu estou com uma proposta

de trazer os sindicatos para se
envolver tanto nas subdelega-
cias, como nas delegacias. É
que eu tenho visto o seguinte:
Quem é que mais tem procu-

rado a delegacia regional do
trabalho?  São os sindicatos
para fazer denúncia, sugestões,
acordos, enfim para trazer os
problemas... Então eu estou
montando um Conselho Sindi-
cal, que vai ter uma funciona-
bilidade nas 24 subdelegacias
e na DRT. Será um conselho
que envolverá todos os sindi-
cados locais, independente da
central de trabalhadores que

ele esteja ou não.  As centrais
vão indicar seis membros, sem-
pre dos sindicatos, nunca das
centrais, porque as centrais já
têm o Conselho do Presidente
da República. Como os sindi-
catos é que usam nossas sub-
delegacias, que conhecem
mais nosso trabalho, eu quero
trabalhar com os sindicatos de
base, para montar um grupo
de delegados.

Qual é o objetivo
deste Conselho?

Este Conselho vai discutir so-
ciedade, não é discutir fiscaliza-
ção, multa de empresa e estas
questões. Vamos discutir como
a gente vai gerar o primeiro

emprego aos jovens, como
trabalhar com o Fome Zero,
com a discriminação...

Eu quero os sindicatos en-
volvidos para discutir sua ci-
dade, o trabalho infantil, o
trabalho escravo e também
chamar os empresários para
esta responsabilidade. A
OAB (Associação dos advo-
gados do Estado de São
Paulo), a FIESP (Federação
das Indústrias do Estado de

São Paulo) e outras entidades
também farão parte do Con-
selho.

Temos que chamar os em-
presários para a responsabili-
dade porque nós estamos em
um novo momento do Brasil.
Nós estamos fazendo este con-
selho para discutir tudo, desde
o que é o ministério do traba-
lho, o nosso envolvimento, até
a sociedade.
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Essa idéia do
Conselho Sindical é
inédita no Brasil?

É um modelo que eu propus,
o ministro do trabalho topou e
nós estamos vendo outros Esta-
dos brasileiros que querem im-
plantar. Mas esta é a primeira
experiência no Brasil.

Seria uma ramificação
do CDES?

Eu não acho que seja uma ra-
mificação porque o CDES faz
propostas para o Congresso Na-
cional e no Conselho Sindical,
pensaremos nos municípios. São
propostas somente para o Esta-
do, que tentaremos resolver, atra-
vés dos órgãos públicos como se-
guimento organizado.

Quais os assuntos que
serão discutidos no
Conselho Sindical?

No Conselho Sindical, nós va-
mos trabalhar em diversas fren-
tes, mas principalmente no com-
bate ao trabalho infantil, na ge-
ração do primeiro emprego e no

começar de novo, que é colocar
no mercado de trabalho pessoas
com mais de 40 anos.

Também vamos trabalhar muito
forte na discriminação. Quando
falamos em discriminação, esta-
mos falando de todos os tipos,
do negro, do jovem, do aposen-
tado, da mulher. Nós já come-
çamos a trabalhar na DRT com
esta questão. Fizemos um traba-
lho em Osasco-SP e foram con-
tratados, de janeiro para cá,
4.400 deficientes físicos.

É uma experiência que está
dando certo em Osasco, nós
queremos colocar no Estado in-
teiro de São Paulo, em todas as
nossas subdelegacias. Eu acho
que isso é uma obrigação soci-
al de todos nós, principalmente
dos empresários que ganham
muito dinheiro.

Sobre as reformas
do governo.

Qual é sua opinião?
Primeiro eu gostaria de dar

ênfase na Reforma Trabalhista e
Sindical. Nós da Delegacia Re-

gional do Trabalho estamos cha-
mando um Fórum de Debate
aqui em São Paulo, o primeiro
debate nacional sobre a reforma
trabalhista que acontece em ju-
nho de 2003.

Eu quero começar a falar des-
ta reforma porque ela é impor-
tantíssima e não é possível que
nós continuemos da mesma for-
ma que estávamos, com os sin-
dicatos perdendo a sua represen-
tação, cada esquina dividindo
um sindicato.

A reforma da previdência é
uma coisa que vai atingir a soci-
edade como um todo. A refor-
ma da tributação pode gerar
mais estrutura aos Estados. Qual
é o grande problema que está
acontecendo com estas reformas?
É que cada sindicato defende o
seu. Não defendem um conjunto
de ação para todos os trabalha-
dores. Nós precisamos trabalhar
para um País e um futuro melhor.

As reformas são necessárias,
porque tem a ver com o traba-
lho, geração de emprego. O Bra-
sil precisa gerar em torno de um

milhão e quatro-
centos mil emprego
ao jovem e não
gera, nós precisa-
mos das reformas.

Lançamento do
Conselho Sindical,
no dia 30 de maio,
no auditório Elis
Regina - Anhembi
São Paulo
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São vários os serviços da
Secretaria de Saúde do Sin-
dpd que estão à disposição
do trabalhador. O que se
pode destacar são o atendi-
mento e acompanhamento do
t rabalhador demi t ido,  ou

A Secretaria de Saúde do
Sindpd é composta pelo co-
ordenador Pérsio Dutra, o
"Peninha", pelos diretores José
Hamilton Ferreira Brandão,
Arlene Bittencourt Sabóia,
Sergio Stolagli e pela enge-
nheira de segurança do tra-
balho Sheila Mota,  e atende
das 14h as 18h, de segunda
a quinta-feira e das 9h as 13h
na sexta-feira. Fale com um
deles pelo Tel. 3824-5600.

SINDPD SE PREOCUPA
COM A SUA SAÚDE

afastado de seu emprego,
por causa de problemas de
saúde adquiridos no trabalho
não reconhecidos pelos em-
pregadores. A função da Se-
cretaria de Saúde é orientar,
encaminhar, e buscar soluções

A Secretária de Saúde do Sindpd, reflete a
preocupação do sindicato com a proteção,

promoção e recuperação da saúde dos
trabalhadores, na luta por saúde e melhores

condições de trabalho e de vida

para garantir os direitos dos
trabalhadores e apresentar
condições de tratamento para
seus problemas de saúde ad-
quiridos no trabalho.

PREVENIR É O
Para garantir os direitos da saú-

de do trabalhador, o Sindpd dis-
ponibiliza seus serviços aos tra-
balhadores, mas também às em-
presas como orientação, pois são
elas as responsáveis por manter
as condições de trabalho adequa-
das. Os trabalhos de prevenção
desenvolvidos pelo sindicato são:
as SIPATs   (Semana de Prevenção
de Acidentes), da qual o Sindpd
participa através da organização
de palestras sobre temas pertinen-
tes à categoria;  assim como a
CIPA (Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes), organizada

pelo Sindpd para que as empre-
sas mantenham a representação
interna dos trabalhadores no que
diz respeito à  sua segurança  no
trabalho e os Encontros de Cipa,
que o Sindpd promove todo ano
com as Cipas das empresas, tra-
zendo informações e palestras so-
bre saúde do trabalhador.

Assim, tanto trabalhadores
quanto empregadores podem e
devem entrar em contato com a
Secretaria de Saúde do Sindpd para
encontrar soluções e informações
para seus problemas relacionados
à saúde e segurança no trabalho.

MELHOR REMÉDIO FALE COM SEU

SINDICATO ATRAVÉS

DA SECRETARIA

DE SAÚDE
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O que é LER?
Considerada a doença do

trabalho do início do século
XXI, a LER (Lesão por Esforço
Repetitivo) atinge cada vez mais
pessoas e esta se tornando uma
das doenças ocupacionais mais
comuns da profissão de pro-
cessamento de dados. A LER
também chamada de DORT
(Distúrbio Osteomuscular Rela-
cionado ao trabalho) são do-
enças que prejudicam partes
do corpo quando se repete um
mesmo movimento por um lon-
go período, ocasionando a dor.

As partes do corpo mais afe-
tadas são os membros superi-
ores. Postura errada, utilização
de mobiliário inadequado e
emprego de força excessiva
também podem ajudar a de-
senvolver a LER. Pessoas que

trabalham com computação,
digitação, caixa, telefone são
as mais atingidas.

Pensando nisso, o Sindpd
vem realizando trabalho de
conscientização e prevenção,
além de  tratamento de acu-
puntura em suas associadas
que têm doenças como a LER
e outras do gênero.

O que é acupuntura?
A acupuntura é uma técnica

terapêutica chinesa que visa não
só amenizar a dor, como tam-
bém promover o equilíbrio ener-
gético do corpo humano, atra-
vés da inserção de agulhas em
pontos específicos da muscula-
tura. Segundo a Dra. Maria Au-
xiliadora Florentino, médica
acupunturista, que realiza esta
técnica no Sindpd desde janei-
ro de 2003, na visão da acu-
puntura, o equilíbrio do corpo
se dá através de canais de ener-
gia. "A dor acontece quando há
um bloqueio de energia nesses
canais", explica.

A acupuntura também pode
ser utilizada em casos  como
problemas de dores musculares
(tendinites), articulares, insônia,
enxaqueca, depressão , bron-
quite, sinusite, gastrite, cólica
menstrual e outras. As agulhas
são colocadas nos locais espe-
cíficos da dor ou em pontos à

distância. Elas ficam no corpo
geralmente por dois minutos,
este período varia dependendo
da gravidade, tempo de dura-
ção e freqüência da dor.

Como funciona
o tratamento

O tratamento de acupuntura
para LER é um dos métodos que
está gerando bons resultados,
juntamente com o RPG (Reedu-
cação Postural Global), home-
opatia, hidroterapia, quiropra-
xia, entre outras. Porém, há al-
guns tratamentos que são me-
nos recomendados, como os
antiinflamatórios que podem
ser utilizados com outros tipos
de processo, mas que sozinhos
não geram resultados. Os an-
tiinflamatórios tratam apenas
dos sintomas da dor e não a
curam, a fisioterapia em alguns
casos pode aumentar a dor, a
hidroginástica força a movimen-

ACUPUNTURA
LER
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tação do membro inflamado e
o gesso, que freqüentemente
agrava as dores, entre outros.
No caso da acupuntura não
existe contra-indicação em as-
sociar o tratamento com outro
medicamento, alguns médicos
receitam antiinflamatórios, mas
em geral não há necessidade.

No processo de cura da acu-
puntura para LER, o tratamento
pode ser usado de modo inten-
sivo até que os sintomas desa-
pareçam ou apresentem uma
grande melhora. A duração, a
freqüência e o número de ses-
sões aumentam de acordo com
o tempo em que o paciente con-
vive com a doença. "Se a pes-
soa sente dor há uma semana,
com duas ou três sessões de
acupuntura ela já está pratica-
mente curada, mas, se ela já
está com dor há dois ou três
meses, o tratamento durará mui-
to mais tempo, afirma a Dra
Maria Auxiliadora. Por isso, é
importante que quem tenha este
tipo de dor procure ajuda o
mais rápido possível: "quanto
mais precoce é a doença, mais
rápido ela vai ser curada", diz.

O ideal é começar com duas
ou três sessões por semana e ir
diminuindo este número confor-
me a dor for melhorando.

Medo de perder
o emprego pode

agravar a doença
Segundo a Dra. Maria Auxili-

adora, o medo de perder o em-
prego e a pressão para termi-
nar o trabalho em prazo curto
são os principais fatores psico-
lógicos que contribuem para o
aumento e a incidência das le-
sões. Muitas vezes por causa do
medo de perder o emprego os
portadores escondem que têm

a dor e agravam
mais a inflama-
ção. As doenças
o c u p a c i o n a i s
como a LER são
reflexos de um rit-
mo de vida estres-
sante dos quais
estamos acostu-
mados a lidar e
na maioria dos
casos o compro-
metimento físico

afeta também a vida pessoal
e familiar.

Os sintomas e a
prevenção da LER

Os principais sintomas da
LER são: dor, formigamentos,
fisgadas, choques, dormência,
diminuição da sensibilidade e
diminuição da força muscular
em alguns casos. Os braços,
antebraços e punhos são os
mais afetados. Para preveni-
la é importante ter uma pos-

tura adequada com a mesa e a
cadeira posicionadas na altura
correta, fazer constantes interva-
los nas digitações: após 50 mi-
nutos, parar dez minutos, e nes-
ses intervalos fazer alongamen-
tos. A LER é uma doença relaci-
onada ao ritmo de vida, por-
tanto principal remédio é evitar
sobrecarga de trabalho, comba-
ter o stress, relaxar e melhorar a
qualidade de vida: praticar es-
porte, alimentar-se regularmen-
te não abrir mão do lazer são
algumas opções.

VENHA FAZER

SUA SESSÃO DE

ACUPUNTURA

O Sindpd conta com uma
nova médica no ambulató-
rio para fazer acupuntura: a
Dra. Maria Auxiliadora So-
ares Florentino que atente to-
das as quintas das 13h30 as
17hs. Para agendar uma
consulta entre em contato
com o ambulatório médico
do sindicato.
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A cada edição, traremos depoimentos de trabalhadores que são acometidos
por doenças contraídas no trabalho. Mostrando as suas dificuldades, o

processo de tratamento e a busca para garantirem seus direitos

DEPOIMENTO DE UMA TRABALHADORA

Nesta edição con-
versamos com uma
Operadora de Siste-
mas que descobriu
ser portadora da LER
(Lesão por Esforços
Repetitivos) quando
foi despedida. Nes-
ta ocasião ela foi fa-
zer o exame demissional quan-
do foi informada pelo médico
que tinha esta doença adquiri-
da no trabalho e que, portan-
to, não poderia ser demitida:
"O médico me ajudou a escre-
ver uma carta para a empresa
informando que eu não pode-
ria ser demitida e me aconse-
lhou a procurar a parte jurídica
do sindicato", conta.

A Operadora de Sistemas tem
LER há mais de um ano e sentia
muita dor e fraqueza nos braços

e nos pulsos: "Não conseguia
levantar nenhum objeto", diz.
(Vide nas ilustrações os princi-
pais pontos de inflamação que
produzem fortes dores).

Como acontece
na maioria dos ca-
sos, a pressão e

o processo co-
tidiano estres-

sante do tra-
balho e da

vida mo-

derna também contri-
buíram para o agra-
vamento das lesões
dela.  O ritmo exausti-
vo foi um dos fatores
que contribuíram para
a evolução da LER: "o
trabalho era muito pu-
xado e com muito pou-

co descanso. No meu caso foi
pior porque eu vim do meu últi-
mo emprego direto para este,
sem férias". A pressão recebida
para cumprir suas tarefas no tem-
po previsto também ajudou a de-
sencadear a doença: "A gente tra-
balhava em linha de produção,
tinha que correr bastante�.

Porém, ela não teve muitas di-
ficuldades para conseguir que a
empresa em que trabalha reco-
nhecesse que ela era portadora
de uma doença ocupacional.
Quando a empresa foi avisada
pelo sindicato de que não po-
deria demiti-la foi mandada
para a previdência  até que es-
tivesse em melhores condições.
A Operadora de Sistemas teve
apoio do Sindpd não só no as-
pecto jurídico, mas  também no
tratamento, pois faz acupuntura
com os médicos do ambulató-
rio. "O sindicato também orien-
tou a empresa que não sabia
como lidar com essa situação,

já que não havia passado por
nada semelhante", conta.

Ela melhorou com a acupun-
tura. "Eu não podia nem mexer
o braço, agora eu não só mexo
o braço como voltei ao traba-
lho. Sinceramente, eu acho que
até curou!", diz.

Dr. Wanderley Codo é  psicólogo,
professor da Pós-Graduação em Psico-
logia Social e coordenador do Labora-
tório de Psicologia do Trabalho da Uni-
versidade de Brasília (UNB), autor e or-
ganizador dos livros �LER�;  �Trabalho,
Organizações e Cultura�, �Indivíduo Tra-
balho e Sofrimento�, entre outros.

Comentário
Segundo Wanderley Codo, a

LER é uma �doença competen-
te�. As pessoas que geralmente
apresentam esta doença são as
mais preocupadas e responsá-
veis pelo trabalho. Então, esta
pessoa será a que terminará o
serviço mais rápido, a que co-
meterá menos erros, terá menos
faltas, menos descanso, ou seja,
será o funcionário mais eficiente.
É justamente por isso que ela ad-
quire a doença como parece ser
o caso da Operadoras de Sist-
mas. O importante é diagnos-
ticar logo a doença e procurar
a melhor forma de tratamen-
to, que depende de cada caso.
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COMDEX TRAZ
NOVIDADES DA
INDÚSTRIA
TECNOLÓGICA
Desde 92 no Brasil, o
maior evento de
tecnologia da América
Latina apresenta as
principais tendências da
indústria ao mercado
brasileiro. A renda
obtida das empresas
participantes será
revertida para o
CDI - Comitê para
Democratização da
Informática uma
ONG (organização
não-governamental,
sem fins lucrativos) que,
há oito anos, desenvolve
um trabalho de inclusão
social utilizando a
Tecnologia da Informação
como instrumento.

O COMDEX (Congresso e
Exposição), maior evento de
tecnologia da América Latina,
reunirá profissionais das áre-
as de Tecnologia da Informa-
ção (TI) e negócios em um
grande marketplace. As comu-
nidades se encontram neste
evento para trocar informa-
ções, estreitar relacionamento
e fazer negócios. O evento
acontecerá  entre os dias 19 a
22 de Agosto deste ano, no Pa-
vilhão de Exposições do Anhem-
bi (São Paulo-SP) e completa
sua 11.ª edição no Brasil.

Com 43 mil m² de área, o
COMDEX Brasil-2003, já conta
nesta edição com a presença de
empresas de renome como Le-
xmark, Epson, Itautec Philco, RM
Sistemas, Impacta, Alcatéia,
Advantech, Corel Corporation,
Locaweb, Metrologic, entre ou-
tras. "Pretendemos manter os
450 expositores do ano passa-
do e conquistar novos. Isso por-
que temos observado que par-

ticipantes ausentes nas edições
anteriores, em razão da melho-
ra da situação sócio-econômi-
ca do Brasil, agora retornam ao
evento, como é o caso da Ep-
son, o que reforça a importân-
cia da feira no setor de TI", afir-
ma Marcus Faria, diretor-comer-
cial do COMDEX. Ele ainda
destaca que, apesar da crise da
indústria de TI, no ano passa-
do, o evento superou as expec-
tativas e teve um crescimento de
14% em relação a 2001 e que
continua a alavancar 10% dos
negócios de TI no Brasil.

Em 2002, 109 mil visitantes
percorreram os corredores do
Pavilhão de Exposições do
Anhembi, sendo 87 mil qualifi-
cados. Do total, 78,3% anali-
saram produtos para aquisições
futuras, 93,3% visitaram o
COMDEX para conhecer novi-
dades tecnológicas e 79% fo-
ram avaliados como profissio-
nais com poder de decisão
(Fonte: Ipsos-Marplan).
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Pavilhões segmentados e
eventos paralelos serão

as atrações da feira
O evento contará com pavi-

lhões segmentados, tais como
ABES (Associação Brasileira de
Empresas de Software), Assespro
(Associação das Empresas de
Processamento de Dados), Auto-
mação, PDAs, Stands Internacio-
nais e Sebrae. Em paralelo ao
COMDEX acontece também um
tradicional Congresso, que traz
renomados executivos do setor
para apresentarem ao mercado
temas atuais de TI. Organizadas
pela Sucesu-SP, as palestras ocor-
rem de 17 a 21 de Agosto, no
Palácio das Convenções do
Anhembi, em São Paulo.

Além disso, o COMDEX tam-
bém contará com conferênci-
as, eventos e seminários para-
lelos, como a segunda edição
da Borland Conference- Con-
ferência Anual de Usuários da
Borland, a primeira edição do
evento GIS Brasil, promovido
pelo Fator GIS mostrará como

as aplicações de Ge-
otecnologias estão
extrapolando o cam-
po científico e estão
cada vez mais no co-
tidiano,  o Color Pu-
blishing - Seminário
Internacional de
Desktop Publishing e
o COMDEX Business
Symposium  - fórum

de palestras e apresentações de
cases, com temas direcionados
para o mercado de TI e para
a economia nos dias de hoje.

Em uma iniciativa inédita, a
renda obtida das empresas par-
ticipantes será revertida para o
CDI - Comitê para Democratiza-
ção da Informática - uma ONG
(organização não-governamen-
tal, sem fins lucrativos) que, há
oito anos, desenvolve um traba-
lho de inclusão social utilizando
a Tecnologia da Informação
como instrumento.

SINDPD NA

O Sindpd terá mais uma
vez um stand na COMDEX
para apresentar o sindicato
e suas vantagens, explicar
seus objetivos e esclarecer
dúvidas trabalhistas. Se
você deseja um ingresso
para ir à feira entre em con-
tato com o sindicato e re-
serve o seu gratuitamente.

Serviço:

COMDEX Brasil 2003

Data: 19 a 22 de
agosto de 2003

Local: Pavilhão de
Exposições do Anhembi -

São Paulo/SP

Horário: 13h às 21h

Mais informações:
(11) 4688-6000

www.comdex.com.br

COMDEX
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A área de planejamento fa-
miliar nunca dispôs de tantos
métodos para evitar gravidez
indesejada quanto dispõe hoje.
Isso acontece justamente em
um período onde a taxa de fe-
cundidade vem caindo na mai-
oria das faixas etárias, mas que
paradoxalmente vem aumen-
tando entre jovens mães de 15
a 19 anos, como aponta o
Censo 2000. Porém, o dado
que mais assusta é o fato de
que a cada 15 minutos uma
menina entre 10 a 14 anos dá
a luz no País. A falta de pers-
pectivas (projeto de vida, es-
perança no futuro, etc.) é apon-
tada como principal motivo
pelos especialistas.

Por isso, é cada vez mais im-
portante que as mulheres te-
nham acesso as informações
sobre a variedade de métodos
anticoncepcionais disponíveis
atualmente, e que possam ter
autonomia para escolher o me-
lhor método para o seu caso,
tendo, porém, como principal
critério de escolha a sua saúde
e bem estar.

VIDA SEXUAL
PLANEJAMENTO

Homens e mulheres estão cada vez mais envolvidos nesta
discussão que quando assumida a dois é garantia de harmonia

Anovulatórios: que inibem a
ovulação, representados por
todos os métodos hormonais,
como: pílulas, anel vaginal,
injetáveis, implante hormonal
e transdérmicos.

 Diu: que libera uma substân-
cia, o cobre, responsável por
matar os espermatozóides  an-
tes de chegarem ao útero, ele
também deixa o endométrio
hostil e pouco receptível a uma
gravidez. Há também o Diu
progesterona que diminui o flu-
xo mestrual e a cólica.

Métodos de barreira: como
camisinhas (masculinas e femi-
ninas) e diafragma, que evitam

ATIVA
FAMILIAR

a ascensão do espermatozóide
pelo canal uterino.

Cirúrgicos: consiste em fazer uma
esterilização para impedir a con-
cepção. No caso dos homens uti-
liza-se a vasectomia e nas mulhe-
res a ligadura. Este é um método
difícil de ser revertido e geralmen-
te só é permitido em pessoas que
já tenham algum filho e não pre-
tendem ter nunca mais.

Tabelinha: é um método menos
recomendado, pois consiste em
manter relação sexual somente
nos períodos que antecedem e
sucedem a menstruação, porém
este período seguro varia de mês
a mês.

OS MÉTODOS SÃO MUITOS:

Existe também a prática chamada de "Coito interrompido" que con-
siste em interromper a relação sexual antes da ejaculação. Esta práti-
ca é usada por alguns casais, mas muito questionado cientificamente.
Os médicos não a consideram como método, uma vez que nas pre-
missas da relação sexual o homem já libera espermatozóides.



MÉTODO
Injetáveis 0,1 %
Anel vaginal 0,1 a 0,7%
Implante subdérmico 0,2%
Vasectomia 0,2%
Ligadura 0,4%
Pílulas 0,1 a 0,5%
Diu 0,5 a 0,7%
Diafragma 12%
Tabelinha 16%
Camisinha feminina 5%
Camisinha masculina 3 a 5%
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QUAL É O MÉTODO MAIS SEGURO?
É difícil afirmar qual deles é o

mais eficiente, pois  cada mulher
apresenta um caso diferente, e se
adapta melhor a determinados
métodos. Segundo a Dra. Glene
Rodrigues Faria, ginecologista do
Sindpd e do Hospital Pérola Bying-
ton a escolha do método contra-
ceptivo depende de cada pacien-

te. "A idade, a quantidade de par-
ceiros e se são fixos ou não, o nú-
mero de filhos, se é tabagista, se
possui alguma doença associada,
entre outros".

Cada método apresenta uma
taxa proporcional de falha, porém
esta não deve ser o único critério
na escolha do anticoncepcional.

As camisinhas protegem não
só contra gravidez indesejada,
mas também contra Aids e DSTs
(Doenças Sexualmente
Transmissíveis). Uma boa
opção é usar sempre
a camisinha e algum
outro método. "Os
novos métodos prote-
gem contra gravidez,
não contra DSTs", afirma Dra.
Glene. É importante que as mu-
lheres conversem com seus par-
ceiros sobre o uso da camisinha
como proteção para ambos.

O que é pílula
do dia seguinte?

A "pílula do dia seguinte" não é
um método anticoncepcional, mas
sim um contraceptivo de emergên-
cia. Seu efeito ocorre depois da
fecundação, levando a escama-

ção do endométrio e a perda do
ovo já formado. Ela pode ser uti-
lizada em  72 horas depois do

ato sexual, mas é recomen-
dável que  seja  o mais cedo

possível. Segundo o
Dr. Dirceo Quirino,
também ginecologis-
ta do Sindpd e do
Hospital Pérola Bying-

ton "quanto mais longe do ato se-
xual menos eficácia ela vai ter".

É importante alertar que este
método não pode ser utilizado
regularmente, somente em caso
de emergência, como por exem-
plo quando há rompimento da
camisinha e estupro. O contra-
ceptivo de emergência não é
100% seguro e tem fortes efeitos
colaterais.  "As pessoas que a to-
mam sem a indicação médica
geralmente a tomam de forma

errada e o medicamento acaba
não tendo o efeito desejado", afir-
ma o Dr. Dirceo.

Os novos Métodos
Anticoncepcionais:

Quanto aos novos métodos dis-
poníveis hoje, como implantes hor-
monais e anéis vaginais, apresen-
tam algumas importantes vanta-
gens que ajudam a diminuir os
desconfortos estomacais, incha-
ços, dores de cabeça e tensão pré-
menstrual. Porém, alguns destes
métodos estão há menos de um
ano no mercado, o que não per-
mitiu ainda, uma boa avaliação
dos especialistas. Sabemos que
implantes hormonais como o Im-
plnon vêem sendo questionados
na Europa e nos EUA por libera-
rem uma carga alta de hormônio
no corpo e pode ser prejudicial à
saúde da mulher.

ÍNDICE DE FALHA

Venha conversar com
os médicos do Sindpd

É necessário discutir com
o médico qual é o melhor
anticoncepcional para o seu
caso específico, só assim,
você garantirá a prevenção
da gravidez sem prejudicar
sua saúde e fará um plane-
jamento familiar adequado.
As sócias e dependentes de
sócios podem agendar con-
sulta gratuitamente com os
ginecologistas do Sindpd. O
ambulatório Médico do Sin-
dpd se encontra na sede do
sindicato e tem plantão mé-
dico de terça e sexta-feiras
das 13h30 às 17h. Agende
sua consulta com a enfermei-
ra Marli no tel. 3824-5600.
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A Delegacia
Regional do Sin-
dpd de Arara-
quara partici-
pou, juntamente
com outros sindi-
catos da região,
a festa do 01 de
maio, promovida pelos sindica-
tos e com o apoio da prefeitura
da cidade, no Centro de Eventos
de Araraquara e região (CEAR).
Uma programação especial foi
preparada para este dia que
além de ato político, teve shows

A delegacia regional do
Sindpd em Bauru fechou con-
vênio médico com a Unimed,
oferecendo para todos os só-
cios e dependentes da região
dois tipos de Plano de Saúde
com descontos especiais. O
básico (enfermaria), tem as-
sistência médica que inclui
consultas, exames simples e
especializados, internações,
cirurgias e outros. O plano
Plus (apartamento), além de
todas as especialidades do
básico, inclui transporte aé-
reo, atendimento domiciliar
de urgência, plano de conti-
nuidade assistencial e auxílio
funeral. Para mais informa-
ções sobre o convênio entre
em contato com o Sindpd em
Bauru pelo tel (14) 234-4965.

ARARAQUARA COMEMORA
DIA DO TRABALHADOR

A mais recente
delegacia regio-
nal do Sindpd, já
firmou convênios
com diversas institui-
ções da região, para
oferecer aos sócios
descontos. A Ótica
Global, em Araraquara, oferece
descontos de 10% nas compras
à prazo e 15% nas compras à
vista. Em Taquaritinga, a Ótica e
Relojoaria Esmeralda oferece
desconto de 15%. A Ótica New
Look de Matão, também dá des-
contos para os sócios.

 Os associados e dependen-
tes que fizerem consultas mé-

com diversos
cantores de sam-
ba, rap, sertane-
jo, mpb e outros.

Também foi
comemorado o
primeiro aniver-
sário do CEREST

de Araraquara (Centro de Refe-
rência da Saúde do Trabalho).
Durante toda a programação,
aconteceram encenações teatrais
voltadas à saúde do trabalhador.
Atividades esportiva e infantis
completaram a programação.

CONVÊNIO EM ARARAQUARA
dicas, exames
laboratoriais na
Sociedade Be-
neficente União
Operária (Ara-
raquara), Clíni-
cas e Amhma
Saúde (Matão),

terão preços especiais. Na área
odontológica, a Odonto Cor-
pus (Araraquara) oferece des-
conto de até 50% e parcela-
mento em até 6 vezes. Para sa-
ber mais sobre os convênios de
Araraquara e região, ligue
para a Delegacia Regional do
Sindpd de Araraquara pelo tel.
(16) 3331-1454.

CONVÊNIO DE

SAÚDE EM BAURU

CONVÊNIOS

EM ARAÇATUBA

A delegacia regional do Sin-
dpd em  Araçatuba oferece
aos sócios consultas odontoló-
gicas pela tabela AMB. Na
área de educação, há convê-
nio com o Colégio Maestra,
Escolas de Cursos Livres e Rede
Senac que oferecem aos sóci-
os, descontos de 10% no ensi-
no médio, pré-vestibular, cur-
sos profissionalizantes e con-
cursos públicos. Para saber
mais sobre os convênios em
Araçatuba, ligue para a dele-
gacia regional do sindicato
pelo tel (18) 622-1326.
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PARCERIAS EM SAÚDE

MAIS PARTICIPAÇÃO

DE LUCROS

OU RESULTADOS

Em breve os traba-
lhadores das empre-
sas:  Widesoft de Limeira, Sophus
de Piracicaba, Triaton de Cam-
po Limpo, Birô 2000 de Indaia-
tuba, Pioneira serviços e Pionei-
ra Informática de Bragança Pau-
lista, Mondo, Image One e NUS
de Campinas, poderão comemo-
rar, pois estão sendo fechados os
acordos de Participação de Lu-
cros ou Resultados (PLR). A em-
presa Debcred, de Limeira, já
fechou o acordo de (PLR) e a Fo-
lhamatic, de Americana também.
Em breve as empresas estarão di-
vulgando para os funcionários os
valores dos acordos.

CONTRATAÇÃO ILEGAL: NÃO!
O Sindpd continua combaten-

do a contratação ilegal. Após fis-
calização feita nas empresas Net
Service Comércio e Softaware Ltda
e Net One Equipamentos e Infor-
mática Ltda de Campinas, a Jus-
tiça do Trabalho determinou que
as empresas fizessem o registro de
21 funcionários que estavam como
cooperados (16 na empresa Net
Service e 5 na empresa Net One).

O sindicato pediu a fiscaliza-
ção do Ministério do Trabalho
para verificar a contratação ir-
regular de funcionários e pres-
tadores de serviços na IBM do
Brasil, situada em Hortolândia.
Depois do resultado final da fis-
calização, o Sindpd pedirá uma
audiência do Ministério Público
para enquadrar os funcionários
na categoria.

O Sindicato fez reunião
com a gerência de RH da
Ericsson telecomunicações,
que tem fábrica em Indaiatu-
ba (interior  e grande SP) para
enquadrar os profissionais da
área de informática e outras
atividades relacionadas. Em
março, a empresa fez o devi-
do enquadramento dos tra-
balhores em nosso sindicato.
Sejam bem vindos!

ERICSSON ENTRA

PARA A CATEGORIA

C A M P I N A S

O Sindpd que já oferece par-
cerias com diversas empresas e
instituições na capital, também
procura, através das suas dele-
gacias regionais parceiros nas di-
versas áreas para oferecer descon-
tos aos seus sócios do interior.

Na área da saúde, as parceri-
as são com a empresa Eye Care
Oftamologia, com a Clínica Com
Ciência, especializada em tera-

pias integradas, aten-
dendo as áreas de psi-

cologia, nutrição, fisioterapia e te-
rapia floral e Alfamed Clínicas Es-
pecializadas que atende as espe-
cialidades de Neurologia, Orto-
pedia, Fisioterapia, Traumatolo-
gia e Otorrinolaringologia, entre

outros, além dos mais diver-
sos exames de diagnósticos.

Para saber mais sobre os
convênios em Campinas e
região, entre em contato
com a Delegacia Regional
do Sindpd em Campinas
pelo Tel (19) 3234-3723.
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A Comissão Municipal de Em-
prego (Com-Emprego) de Ribei-
rão Preto foi fundada em 1997
com o objetivo de gerar em-
prego e renda, através do Pro-
jer - Programa de Emprego e
Renda do Ministério do Traba-
lho. O diretor do Sindpd e re-
presentante da Central Geral
dos Trabalhadores do Brasil
(CGTB) em Ribeirão Preto, Wal-
ter Pereira Ponce, foi eleito pela
terceira vez Presidente da Co-

A CODERP, Companhia de De-
senvolvimento Econômico de Ri-
beirão Preto, não está cumprindo
a Convenção Coletiva de Traba-
lho de 2002 e 2003, ou seja, não
aplicou o reajuste corresponden-
te a 6% nos salários, retroativos a
janeiro de 2002, abono salarial
fixo de 7%, 8,5% de reajuste, re-

DIRETORES DO SINDPD

missão. O diretor do Sindpd de
Sorocaba e representante da
CGTB em Sorocaba, Jair Alves
Travassos, também foi eleito
presidente por Sorocaba.

O cargo no Com-Emprego
dos diretores do Sindpd deve-
se ao reconhecimento do tra-
balho que a CGTB tem feito
na cidade e no Estado de São
Paulo para aumentar a oferta
de emprego e melhorar a si-
tuação dos trabalhadores.

ELEITOS
DA COM-EMPREGO

PRESIDENTES

Desde a fundação do Com-
Emprego foram qualificados e
treinados milhares de trabalha-
dores, através dos cursos de Ca-
pacitação e Treinamento, com a
utilização da verba do FAT - Fun-
do de Amparo ao Trabalhador.
Os trabalhadores do interior têm
comemorado o significativo cres-
cimento de postos de emprego
e aumento de renda. Este tra-
balho da Comissão de Empre-
go é feito em parceria com a
Secretária de Relação de Traba-
lho  do Estado de São Paulo.

troativos a janeiro de 2003, so-
bre os salários atualizados, além
de outras cláusulas das Conven-
ções Coletivas de Trabalho.

O sindicato tentou, depois de
várias reuniões com a diretoria da
empresa, fazer um acordo. Mas
não se chegou a nenhum consen-
so, somente na Assembléia dos

Trabalhadores foi decidida a Ação
de Cumprimento.

O Sindpd, através de sua advo-
gada Dra. Maria Elisabeth, enca-
minhou para  4ª Vara da Justiça
Trabalhista de Ribeirão Preto uma
Ação de Cumprimento contra a
CODERP. A primeira audiência já
foi marcada para 07 de julho.

CODERP NÃO QUER CUMPRIR ACORDO

R I B E I R Ã O  P R E T O

Walter Ponce foi reeleito
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Unip - Descontos de 11% a 20% (em todo o Estado de São Paulo)
www.unip.br
FIT - Faculdade Impacta Tecnologia - (7 % de desconto)
www.impacta.com.br
Faculdade Renascença - Desconto de 10%
Uninove - Descontos de 06% à 12% (em cursos específicos)
www.uninove.br
Universidade Ibirapuera - Descontos de 22% à 33,5%
www.unib.br
Ítalo Brasileira - Descontos de 20% à 30%
www.italo.br
Faculdade Interfutura - Descontos de 35%
www.interfutura.com.br
Radial - Descontos de 10%
www.radial.br
Montessori - Descontos de 20%
www.montessorinet.com.br
Anglo Latino - 20%
www.anglolatino.g12.br
Instituto de Pós Graduação Avançada -
Desconto de 10% a 15% www.ipga.com.br

S O C I A L

CONVÊNIOS DE
O Sindpd mantém parceria com diversas instituições
de ensino para oferecer descontos aos associados

CONFIRA OS

Cursos Técnicos
Além do ensino tradicional, o

Sindpd também oferece convê-
nios em cursos de formação ou
aperfeiçoamento profissional. A
parceria mais recente nesta área
é com a Domini Treinamento,
empresa que oferece cursos para
qualificação em diversas áreas
de Tecnologia da Informação e
de Gestão, como Banco de
Dados, Internet, Websphere, Ti-
voli, Application Server, Messa-
ge Queue, Visual Basic, NET,
XML, Linux, Windows 2000, Win-
dows XP e Exchange Server, en-
tre outros. Confira os convênios
com  as instituições que ofere-
cem cursos técnicos.

Para obter o desconto, em ins-
tituições de ensino regular, que
vão do berçário à pós-gradua-
ção, como para os cursos de for-
mação profissional, o associado
deverá solicitar ao Sindpd uma
carta comprovando sua condição

de filiado ou dependente. Para
instituições que oferecem cursos
técnicos, o associado deverá en-
trar em contato com a institui-
ção. Informações ligue para o
Departamento Social do Sindpd.
Tel. (11) 3824-5600

FAÇA JÁ SUA MATRÍCULA

Impacta Tecnologia
(10 % de desconto)

Tel. 3285.5566
www.impacta.com.br

Domini
(10 a 20% de desconto)

Tel. 0800 770 6319
www.treinamentodomini.com.br

New Horizons (10 a 20%)
Tel. (11) 5078-7017

www.newhorizons.com.br

Compugraf (15%)
Tel. 0800-558810

www.compugraf.com.br

Informatel (10,5 a 25%)
Tel: 4221.8977

www.informatel.com.br

Rede Senac
(20% nos cursos técnicos)

Tel: 0800 883.2000
www.sp.senac.br

EDUCAÇÃO

NA ÁREA EDUCACIONAL
CONVÊNIOS
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O Sindpd também se pre-
ocupa com o seu lazer e por
isso oferece aos sócios: ca-
sas, flats e apartamentos no
litoral e Interior de São Pau-
lo, além de parcerias com
colônias e hotéis com pre-

CONHEÇA OS LOCAIS QUE O
SINDPD OFERECE PARA VOCÊ

ços especiais. Estas opções
estão disponíveis o ano intei-
ro. No litoral, nas praias de
Massaguaçu e das Palmeiras
(Caraguatatuba); Praia de
Paúba (São Sebastião); Praia
de São Lourenço (Bertioga);

Praia do Portinho (Ilha
Bela); Praia de Suarão (Ita-
nhaem); Praia Grande e
Peruíbe (Litoral sul).  No in-
terior em Campos do Jor-
dão, Serra Negra (Vale do
Ouro Verde) e Valinhos.

A nova opção de convênio
é a Pousada Suarão, locali-
zada na Praia de Suarão em
Itanhaem. A pousada ofere-
ce excelentes instalações,
além de área de lazer com
piscina, salão de jogos,
playground.

Os apartamentos são equi-
pados com TV, frigobar e
ventilador. Os associados do
Sindpd podem obter descon-
tos de 10 a 20% na diária
da pousada.

Para fazer reservas ligue para
(13) 3422-1073, ou  acesse o site:
www.pousadasuarao.com.br.
Não esqueça de se identificar
como associado do Sindpd para
ter o desconto.

PROGRAME-SE

As reservas para: Massa-
guaçu, Paúba, São Louren-
ço, Ilha Bela e Praia das
Palmeiras devem ser feitas
diretamente no sindicato,
com um mês de antecedên-
cia. Quando há muita pro-
cura é feito um sorteio das va-
gas.  Para  Praia Grande, Pe-
ruíbe, Campos do Jordão,
Serra Negra, Praia de Sua-
rão,  e Valinhos é preciso en-
trar em contato diretamente

Pousada Suarão
é novo convênio

com a instituição. Os telefo-
nes e sites dos locais estão
disponíveis no site do Sindpd
www.sindpd.org.br. Para mais
informações contate o Depar-
tamento Social do sindicato
pelos tel. (11) 3824-5600.

Vista de frente da casa
que o sindicato
disponibiliza para você
em Ilha Bela (ao lado).
Piscina do apartamento
de Massaguaçu (abaixo).
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DESFRUTE TODO PRAZER DE
UMA FAZENDA

Para quem gosta de uma bela
fazenda, com comida caseira,
não pode perder o Praia e Cam-
po Associação Recreativa e Cul-
tura, em Valinhos, a 100 quilô-
metros de São Paulo. Lá, além
de você desfrutar de todos os
encantos de uma fazenda, usu-
fruirá das piscinas, salão de jo-
gos, campo de futebol, quadras
poliesportivas e pesqueiro no Rio

Atibainha. A fazenda está loca-
lizada próximo ao circuito Sou-
sas-Joaquim Egídio que ofere-
cem comidas requintadas com
pratos à base de frutos do mar.

O local oferece quartos com
TV, banheiro privativo, frigobar
e sistema de pensão completa.
Mas para quem não tem dispo-
nibilidade de um final de sema-
na, há também a possibilidade

de curtir a fazenda durante o dia,
sem ter que pernoitar. Preços re-
duzidos para crianças de 06 a
11 anos. Para mais informações
e reservas entre em contato no
Tel. (11) 3107-4916.

Garantir facilidades aos asso-
ciados na compra de seu compu-
tador. Esse é o objetivo da parce-
ria que o Sindpd acaba de firmar
com a Sellcom Computadores.
Empresa que atua na montagem,
venda e assistência técnica de
computadores pessoais e corpo-
rativos, a Sellcom é ligada a gran-
des distribuidores e atende várias
revendas por todo o Brasil,  a pre-
ço competitivo e com produtos da
mais alta qualidade.

Você escolhe a configuração, o
tipo e a qualidade dos compo-
nentes que deseja e tem o seu
computador montado e lacrado
na sua frente, com Nota Fiscal e
garantia tanto do conjunto como
dos componentes.

Para os asso-
ciados do Sindpd,
a Sellcom oferece descontos e
facilidades de pagamento. Na
promoção especial, por tem-
po limitado, o associado pode
adquirir um equipamento com
o Sistema Operacional Win-
dows licenciado, e poderá di-
vidir o preço à vista em 4 ve-
zes sem juros. Com financia-
mento bancário pode ser divi-
dido em até 25 parcelas. Os
equipamentos têm garantia de
um ano e poderão ser entre-
gues em domicílio.

Para mais informações consul-
te a Sellcom através do telefone:
Tel (11) 6195-2499 - com Júnior
e identifique-se como associado.

CONSÓRCIO
BATTISTELLA

Para diminuir as dificuldades
e os custos do financiamento
imobiliário, o Sindpd firmou
parceria com a Battistella Ad-
ministradora de Consórcios que
dispões aos associados do sin-
dicato uma promoção especi-
al na aquisição de cotas de
consórcio de imóveis.

Será oferecido aos associa-
dos de Sindpd um desconto
promocional de 1 ponto per-
centual sobre a taxa de admi-
nistração, assim, a taxa nor-
mal do consórcio de 17% será
de 16% para os associados que
adquirirem a promoção Sin-
dpd- Battistella - DT 100.

Para participar do consórcio
entre em contato pelo telefo-
ne. (11) 38241900/1916.

SELLCOM: Computadores
sob medida
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Não é de hoje que os atletas
do Sindpd se destacam e são
cobiçados pelos grandes clu-
bes. Jogadores do time de vô-
lei do sindicato, por exemplo,
já saíram para serem "federa-
dos", ou seja, contratados para
jogarem em times da liga prin-
cipal. Além disso, vários deles
também ganharam bolsas de
estudos em faculdades para jo-

gar nos times das
instituições.

Agora, o atleta
Reinaldo José Zaca-
rias, de apenas 19
anos, que joga na
equipe de futsal do
sindicato há um ano
e meio e treina no
Nacional Atlético
Clube foi contrata-
do para jogar no
time de futebol do
Siena, na Itália. O
time acabou de ga-
nhar a segunda divisão e vai dis-
putar o Campeonato Italiano, ao
lado de grandes clubes como o
Milão, Juventus, Inter de Milão,
Roma, Parma, Lazio e outros gi-
gantes do Campeonato Italiano.

Para reforçar a equipe, que
já conta com jogadores brasi-
leiros, como o Tadei que jo-
gou no Palmeiras, o clube con-
tratou Reinaldo como lateral di-
reito. A contratação não foi ne-
nhuma surpresa para o diretor
de esportes do Sindpd, Élcio
Borba, que sempre acreditou
no potencial do jogador. "Ele
é um craque e a gente está
muito contente, festejando esse
grande momento", disse bas-
tante entusiasmado.

ATLETA DO
VAI JOGAR

SINDPD
NA ITÁLIA

O jogador também não ficou
surpreso com a contratação e
disse ter sempre batalhado para
conseguir alcançar seus objeti-
vos. "Foram anos e anos de ba-
talha, muito esforço sempre com
muita tranqüilidade e humilda-
de. Ir jogar no Siena, na Itália,
está sendo uma grande felici-
dade". Reinaldo deixou o Brasil
no dia 31 de maio e os paren-
tes, amigos e o sindicato pre-
pararam uma festa para se des-
pedir do jogador. "A minha pas-
sagem pelo time do sindicato
foi marcada, principalmente,
pela amizade que construí com
os diretores da entidade e com
o pessoal do time, vou sentir
muitas saudades".

Reinaldo exibe placa de
homenagem que recebeu do

sindicato no festa de despedida
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Sindicato disputa
os Jogos da Cidade

Os Jogos da Cidade teve sua
abertura no dia 10 de maio com
direito a desfile no Sambódro-
mo com a presença de todas as
subprefeituras da cidade de São
Paulo. O Sindpd está participan-
do nas seguintes modalidades:
futsal feminino, futebol de cam-
po, basquetebol masculino, vo-
leibol masculino e feminino, na-
tação, tênis de mesa, truco, pe-
destrianismo e bocha.

EQUIPES DO SINDPD
ENTRE OS PRIMEIROS

II Jogos Sindicais
O Sindpd foi vice-campeão  na

classificação geral dos II Jogos
Sindicais. O voleibol e o futsal
masculino e feminino foram cam-
peões. O futebol de campo ficou
com a terceira colocação. No tru-
co os competidores ficaram em
terceiro e quarto lugares. O tênis
de mesa masculino foi o terceiro
colocado no geral, já o feminino
foi o 2° colocado e campeão no
individual. Dama e xadrez fica-
ram com a quinta colocação, o
dominó com a sétima e a nata-
ção ficou com a segunda coloca-
ção na classificação geral.

Futsal se prepara
para torneios

O Futsal masculino e femi-
nino saíram-se muito bem nas
últimas competições. O mas-
culino se prepara para dispu-
tar as seguintes copas: Copa
Primus, da Copa Sport Ação/
15 anos do Jornal do Futsal e
do Torneio Maio do Trabalha-
dor no SESC Consolação. O
feminino participará dos Jogos
da Cidade.

Voleibol é destaque
Nos jogos que vem sendo dis-

putados o voleibol, masculino e
feminino do Sindpd, é sempre
destaque. Agora, as equipes se
preparam para disputar o Torneio
APV da Associação Paulistana de
Voleibol, Torneio do SESC Con-
solação  e o Pré-Olímpico.
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XI Campeonato de
Futsal do Sindpd
Teve inicio no dia primeiro de

maio o XI Campeonato do Sin-
dpd, disputado no SESC Conso-
lação. As equipes disputam o tro-
féu de campeão de 2003. Presti-
gie a sua equipe comparecendo
no SESC Consolação e contribua
para um grande evento.

Élcio Borba, diretor do
Departamento de Esportes
do Sindpd com a taça de
vice-campeão nos jogos sindicais
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