2009 será um ano marcante
para a nossa categoria
Caro leitor,
Esta é a ultima edição da Revista Sindpd
deste ano e ela é distribuída em plena Campanha Salarial de 2009. O lançamento da
Campanha foi um sucesso, na tradicional
Sindpdfest, que completou 12 anos consecutivos de encontro e confraternização
entre os associados para, principalmente,
apoiar e fortalecer a Campanha Salarial.
Mais uma vez, quase 6 mil pessoas prestigiaram o evento, que este ano foi abrilhantado pela banda Titãs.
Uma bela festa, mais uma para ficar
gravada na história de quase 25 anos do
sindicato. Pois é, o sindicato completará
25 anos no dia 14 de agosto de 2009. Este
ano será o jubileu de prata do Sindpd e
será um ano marcante para a nossa categoria. Como já foi amplamente anunciado,
será o ano em que terminará a reforma da
sede própria que foi adquirida em 2007 e
pretendemos inaugurá-la em junho. Um
prédio que ampliará o conjunto de atividades que já oferecemos aos associados,
teremos auditório e salas de treinamentos, que nos possibilitará oferecer cursos
de reciclagem e formação técnica para os
trabalhadores, além de outras atividades
sócias culturais. Teremos mais conforto
tanto para os diretores, funcionários e trabalhadores que freqüentam o sindicato.
Este fim de ano foi muito intenso para a
organização dos trabalhadores do setor de
processamento de dados e T.I.
No nosso Sindicato, promovemos o PDA
– Plano de Desenvolvimento Acelerado, que
foi um processo intenso de encontros e debates entre todas as instâncias de organização

do sindicato, ou seja, diretoria exe-cutiva, todos os diretores e depois todos os funcionários. Foi quando conseguimos definir com precisão a nossa missão, visão, princípios, valores
e competências para o Sindpd traçar as estratégias de ação para o futuro. Um processo
muito rico de aprofundamento e coesão de
idéias e de profissionalismo.
O seminário de preparação da pauta
de reivindicação para ser debatida nas assembléias já demonstrou o crescimento e
convergência da diretoria para coordenar
a Campanha Salarial 2009. As assembléias
que acontecem entre 6 e 13 de dezembro
em todas as sedes regionais e na capital
deverão aprovar uma boa pauta de reivindicações o que nos deixará ainda mais seguros para conseguirmos bons resultados
nas negociações com o patronal.
Na organização nacional, fundamos e
empossamos a primeira diretoria da Feittinf
- Federação Interestadual dos Trabalhadores
em Processamento de Dados, Serviços de
Informática e Tecnologia da Informação
dos estados de Minas Gerais, São Paulo e
Paraná. A criação desta Federação é a realização de um sonho que será totalmente
concretizado com a fundação, em breve, da
Confederação Nacional da categoria.
Tenho participado, como presidente
da CGTB, de vários encontros entre as
centrais sindicais, com o presidente Lula
e ministros, para tratarmos de questões
fundamentais para os trabalhadores brasileiros como a redução de juros, medidas
contra a crise econômica internacional,
o fim do fator previdenciário, redução de
jornada de trabalho e a regulamentação

profissional de nossa categoria. Tem sido
encontros produtivos, sedimentando a
união das centrais sindicais e maior comprometimento do governo Lula com a
causa dos trabalhadores. O presidente é
o nosso grande aliado nestas causas, principalmente pela identidade que possue
com a classe trabalhadora e pelos princípios de classe que não abandonou ao assumir a Presidência da República.
Muitas outras coisas, teria para contar
e compartilhar com você neste espaço.
Mas, ele é pequeno para tantas notícias.
Portanto o convido para visitar o nosso
portal www.sindpd.org.br e acompanhar
o meu Blog e os programas Canal de Discussão da Web Rádio Sindpd.
Um excelente 2009 para você e sua
família com muita alegria e realização.
Boa leitua!

Presidente
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São Paulo

Diretoria do Sindpd se reúne com os novos
profissionais da Prodam
Os 80 profissionais que acabaram de
ingressar no quadro de funcionários da
Prodam - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São
Paulo - tiveram um momento importante na
manhã do dia 11 de novembro. O presidente
do Sindpd, Antonio Neto, e o seu vice, João
Antonio, estiveram juntos com os novos
funcionários num café da manha oferecido
pelo sindicato, para dar as boas-vindas juntamente com Ney, diretor do Sindpd.
Esse café da manhã faz parte de um
projeto contínuo que o Sindpd tem feito
para estar em unidade com os funcionários,
que tem sido atuantes e colaborativos nos
momentos de luta pelo direito da categoria.
Mais de 45% dos funcionários da Prodam são
filiados ao sindicato. Esse é apenas um exemplo do crescimento da relação sindicato e trabalhador, e vice-versa, durante esses quase 25
anos de fundação do Sindpd, em São Paulo.

Os novos trabalhadores passaram
por processo de seleção pública devido a característica de economia mista
adotada pela Prodam, e eles puderam
reconhecer o tripé estrutural que compõe a Prodam: executivos, empregados
e representações. Também estavam
presentes, além do SINDPD, diretores
de importantes representações dos funcionários como CIPA, CREP, e DIPAR.

Segundo o vice presidente do Sindpd,
João Antonio, foi um momento muito interessante em que os novos funcionários tiveram
contato com órgãos importantes para os
trabalhadores como o Crep – Conselho de
Representação dos Empregados, e a Cipa –
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
“Foi ótima oportunidade para que os novos
contratados tivessem a chance de conhecer as
suas representações profissionais”, afirmou.

O Reconhecimento para o Trabalhador
A implantação e manutenção do programa de Participação nos Lucros e Resultados trazem reflexos positivos tanto
para a empresa como para os trabalhadores. Por isso é que os diretores do Sindpd têm se dedicado para fazer valer
esta lei dentro das empresas. Fique atento e reivindique a PLR na sua empresa também. Confira abaixo a lista de
empresas que fecharam este acordo com seus funcionários no 2º semestre deste ano:
ABC 71 Soluções em Informática Ltda.
Totvs S/A
Metro Tecnologia Informática Ltda.
Metro Sistemas de Informática Ltda.
CSC Brasil Sistemas Ltda.
Linx Sistemas Consultoria Ltda.
List. Comp. Pública Prom. e Comércio Ltda.
CPM Braxis S/A
Correio de Veículos Informática Ltda.
Objective Solutions
Vermont Contact Center e Ttecnologia Ltda.

Groff Amaral Informática Ltda
Sabre Internacional Inc.
Altitude Software Latino America Ltda.
Metro Dados Ltda.
Travel Techn Iinteractive do Brasil S/A
DH&C Outsourccing S/A
Folhamatic Sistemas S/C Ltda.
Okto Tecnologia e Serviços de Informática Ltda.
WCA Mentoring & Consulting Ltda.
Cleartech Ltda.
Chb.com Sistemas S/C Ltda.
BV Sistemas Ltda.
5

Humaitá Legalizações Empresariais S/C Ltda.
SP Legis Processamento de Dados Ltda.
RCR Systems Ltda.
Novitech - Tecnologia e Serviços Ltda.
Carriers Int. Brasil Desenv. Soft Ltda.
Destinform Equipamentos Ltda. ME
IDT Latin America Ltda.
Setis Automação e Sistemas S/C Ltda.
Innotec do Brasil Ltda.
Dominio Sistemas Ltda.
G S M Fonseca ME

São Paulo

Serpro

Assinado acordo coletivo de trabalho na Serpro
Foi assinado, no dia 5 de novembro, o
ACT 2008/2009 - Acordo Coletivo de Trabalho, que já está revisado e aprovado pelo
Serpro e pela Fenadados.
Com a assinatura do acordo, passam
a vigorar todas as cláusulas, com as inovações e os avanços negociados. Por fim, a
despeito dos momentos de impasse e de
ocasionais divergências, essa negociação
celebra a prevalência da maturidade e do
equilíbrio, situação em que empregador
e empregados, convergiram para entendi-

mento que não desprezou a realidade, em
seus aspectos econômico, financeiro, administrativo e político.
Esta compreensão da conjuntura, das
condições objetivas, dos limites e das responsabilidades envolvidas, não só leva ao
fechamento das negociações do Acordo
Coletivo de trabalho, mas respeita e valoriza o presente e assegura pontes para o
futuro que está sendo construindo.

Montana
A empresa Montana Soluções Corporativas Ltda, sediada em Brasília, e
contratada como empresa terceirizada na Prodam - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação
do Município de São Paulo, não vinha
efetuando o pagamento dos salários,
do vale transporte e do vale refeição
de seus funcionários.
O Sindpd, para proteger os seus
trabalhadores, realizou contatos de
imediato com a Montana, e foi informado que a empresa estava com
problemas na emissão do CND. Após
reuniões com a diretoria da Prodam,
sem efeito algum, o Sindpd marcou
uma mesa redonda com a empresa

Montana e a Prodam, como subsidiária,
no Seprosp, o sindicato patronal. Nesta
mesa, a Montana Soluções Corp. comprometeu-se em efetuar o pagamento
dos funcionários até o dia 24/11/2008,
o que não ocorreu.
O caso foi resolvido na audiência
realizada na Justiça do Trabalho, no dia
09/12/2008, quando ocorreu a conciliação entre a empresa Montana e a Prodam. Foi acordado que os pagamentos
dos salários, vale transporte e vale
refeição em atrasos serão pagos aos
trabalhadores até o final de dezembro,
com datas estipuladas pelo TRT.
Saiba do processo através do site
www.sindpd.org.br

GRCom

Aumenta o número de associados na empresa
O trabalho de filiação realizado pelo Sindpd na
empresa GRCon tem aumentado a quantidade de associados na empresa. Atualmente, quase todos os
funcionários estão associados ao Sindpd e utilizam
os benefícios sociais que o Sindpd mantém.
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Campinas

Sindpd ao lado dos
trabalhadores da Fidelity
Durante o mês de outubro, na Fidelity Processadora e Serviços S/A, em Jundiaí, o secretário geral
do Sindpd, Gustavo, juntamente com Loide Mara e
Randolfo das Neves, diretores do sindicato nas regionais de Campinas e Sorocaba, respectivamente,
conversaram com os trabalhadores da empresa,
sobre os problemas internos enfrentados pelos empregados, questões sobre salários e vale refeição. O
Sindpd sempre esteve ao lado dos trabalhadores da
Fidelity e a sua atuação na informação e resolução
dos conflitos entre os trabalhadores.
Nas filiais da empresa, nas unidades Vulcabrás
e Rosário, os mesmos diretores, contando com a
presença de Marco Kronka, diretor do Sindpd de

Trabalhadores da Fidelity

Campinas, estiveram na empresa entre os dias 22 e
24 de outubro. Os empregados foram informados
sobre o aumento no visa vale a partir de janeiro
de 2009 e os diretores realizaram um intenso trabalho de sindicalização, o que proporciona uma
categoria ainda mais consciente e forte.

Eleição dos membros da CIPA
Os empregados da unidade do Rosário, da Fidelity, elegeram, em setembro, os novos representantes
na Cipa – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para a gestão 2008/2009. A posse dos empregados
eleitos ocorreu no dia 26 de outubro, e contou com a
presença da diretora do Sindpd, Loide Mara.

Os trabalhadores da
Paiom aprovaram, em
assembléia, o Acordo de
Compensação de Horas
e de Banco de Horas negociado com o Sindpd.
Agora, os empregados
farão a compensação
das horas nos dias de
semana, evitando, assim,
a jornada de trabalho
aos sábados.

Posse da CIPA da Unidade do Rosário da Fidelity

Ribeirão Preto

Sindpd e Coderp
realizam confraternização
A chácara Bom Jesus, no dia 4 de
outubro, foi o palco da confraternização do Acordo Coletivo de Trabalho
da empresa CODERP – Companhia
de Desenvolvimento Econômico de
Ribeirão Preto e selou o retorno do
Sindpd na representatividade dos trabalhadores da empresa.
Para a comemoração, que contou com
aproximadamente 180 pessoas, foi realizado um churrasco bastante animado.

Acordo
fechado
na Paiom

Este é um grande avanço para
os trabalhadores da CODERP, já
que desde 2001, a empresa deixou
de negociar com o Sindpd, mas
após a solicitação dos trabalhadores da empresa pela representatividade do Sindpd e o
novo superintendente, Rui Salgado, esta relação
tornou-se possível novamente. Com certeza
a partir de agora esta parceria se fortalecerá
cada vez mais para melhorar as condições de
trabalho dentro da Coderp.
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Sorocaba

Acordo de Horas
assinado com a Fidelity, em Itu
A delegacia regional do Sindpd em
Sorocaba realizou, dia 12 de novembro,
assembléia com os trabalhadores da
unidade da Fidelity localizada em Itu. Na
assembléia, que contou com Randolfo
das Neves e Loide Mara, diretores das
regionais de Sorocaba e Campinas, respectivamente, os empregados votaram
a favor da regulamentação do trabalho
aos domingos e feriados em regime de
plantão mensal.
A escala de plantões será elaborada

pela empresa e divulgada aos empregados, com antecedência mínima de 30
dias. Caso alguma eventualidade na empresa precise da convocação de algum
funcionário, em situações emergenciais,
fica assegurado que o trabalho nos domingos e/ou feriados será remunerado
com adicional de 100%.
No mesmo dia, os trabalhadores aproveitaram e conheceram um pouco mais sobre a
atuação do Sindpd e as vantagens da filiação,
que foram apresentadas pelos diretores.

Sindpdfest
se fotalece
no interior

Acordos aprovados pelos
trabalhadores da Makesys

Os Diretores Walter, Gustavo (responsavel
pelas regionais do Sindpd) e José Roberto

Diversas caravanas partiram das cidades abrangidas pelas delegacias regionais que o Sindpd possui no estado
de São Paulo para levar os empregados
da categoria e seus acompanhantes até
o lançamento da Campanha Salarial,
marcada pelo show dos Titãs e que
aconteceu no último dia 29 de novembro. Parabéns a todos os trabalhadores
que não mediram esforços para unir-se
a categoria em um dos eventos mais
aguardados do ano! Confira ao lado as
cidades destes trabalhadores:

No último dia 4 de dezembro, aconteceu a assembléia realizada pela regional do Sindpd de Sorocaba com os
trabalhadores da Makesys Fábrica de
Software. Os trabalhadores da empresa
aprovaram por unanimidade a renovação do acordo de exceção de ponto.
Através dele, os empregados continu-

Trabalhadores da Fidelity na Unidade de Itu

arão exercendo sua jornada diária de
trabalho, mas sem a necessidade de
fazer sua anotação, registro manual,
mecânico ou eletrônico.
Entende-se como exceção de ponto,
as horas suplementares, atrasos, as saídas
antecipadas, faltas legais previstas em Convenção e CLT e as faltas sem justificativas.

Cidades
Americana
Américo Brasiliense
Araçatuba
Araraquara
Bauru
Bilac
Birigui
Campinas
Cubatão
Guaratinguetá
Guarujá
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ItaÍ
Itu
Jacareí
Jundiaí
Limeira
Mairinque
Mirassol
Monte Mor
Penápolis
Piracicaba
Praia Grande

Ribeirão Preto
Salto
Santa Bárbara d’Oeste
Santos
São Carlos
São José do Rio Preto
São José dos Campos
São Vicente
Sorocaba
Sumaré
Valinhos

A crise e os desafios do Brasil

Por Antonio Neto (*)

A crise financeira que explodiu na meca do
capitalismo, os EUA, parece não ter fim. Num
curto espaço de tempo, três grandes movimentos
estatizantes, envolvendo empresas gigantes de
crédito imobiliário e a maior segurada do país, a
AIG, fizeram-se necessários, pasmem, no templo
maior do neoliberalismo.
Como se isso não bastasse, o terceiro maior
banco de investimentos norte-americano, a tristemente famosa Merrill Lynch, foi vendido a preço
de banana ao Bank of América. Já o Lehman Brothers, a quarta maior instituição norte-americana,
não teve a mesma sorte. Com a ausência de
compradores, entrou em concordata. O segundo
maior banco de investimentos dos EUA, o Morgan
Stanley, teve que sair em campo na busca de algum
novo sócio para evitar a sua própria falência.
Os sinais da crise já eram evidentes. A monstruosa dívida mobiliária norte-americana, gerada pelo
sistema bélico norte-americano (invasão do Iraque,
do Afeganistão e a suposta guerra ao “terror”) associada à sede desmedida dos bancos por lucros vultosos, já havia apresentado os indícios do colapso.
Já no primeiro semestre deste ano, as mãos
do tesouro norte-americano foram responsáveis
por operações que indicavam os primeiros sinais
da crise. O Bear Stearns, poderoso banco de
investimento, foi adquirido pelo JPMorgan com
recursos do banco central norte-americano.
Anteriormente, algumas medidas de estímulo
à economia, como a redução da taxa de juros, a
edição de um pacote fiscal de mais de US$ 100
bilhões e a abertura de linhas de crédito especiais
para empréstimos de emergência tentavam dar
alento às famílias americanas atingidas pela crise.

Os economistas que não rezam pela rígida
cartilha da ortodoxia monetária - a mesma que
os americanos ignoram, mas fazem de tudo para
que sirva de bússula para a nossa e outras economias - chegam a uma conclusão definitiva: o
longo ciclo de descolamento da esfera financeira em relação à economia produtiva real chegou
ou está próximo do fim.
O fato é que, desde o início dos anos setenta, a partir do rompimento unilateral pelo
governo dos Estados Unidos com os parâmentros de emissão monetária definidos pelo Acor-

do de Bretton Woods , o fim do padrão dólarouro, os mercados financeiros se expandiram
de forma espantosa, com o claro propósito de
atender à ganância dos oligopólios financeiros
norte-americanos, responsáveis pela sustentação da indústria da guerra e de outros segmentos cujas práticas monopolistas muito bem
conhecemos em diversas partes do mundo.
Mais cedo ou mais tarde, essa imensa
bolha especulativa iria estourar, revelando, de
forma incontestável, que os processos de desregulamentação dos mercados, levado à cabo
de modo radical nos EUA, provocariam uma
crise sem precedentes, pois a lógica do livremercado, ou do neoliberalismo, se preferirem,
é a do lucro pelo lucro e o desrespeito total
à concorrência, aos consumidores e às economias nacionais, inclusive a norte-americana.
E agora, por mais paradoxal que seja, é a mão
grande do Estado norte-americano, às custas dos
seus contribuintes, que “salva” o mercado, ou
melhor, os mega-especuladores da falência. ‘’É o
fim o neoliberalismo’’ sentenciaram muitos, pois,
rigorosamente, os bancos foram estatizados, para
arrepio dos pregoeiros do neoliberalismo.
Quanto ao Brasil, não há dúvidas de que
a inflexão das políticas públicas verificada
desde o início do segundo mandato do presidente Lula, com o deslocamento do Estado
como centro indutor do desenvolvimento
nacional, especialmente, através do PAC, criou
condições muito mais favoráveis para enfrentar a crise. Favoráveis, porém, não suficientes,
em razão, fundamentalmente, da deterioração
das contas externas do país.
Basta dizer que, nos primeiros sete meses desse ano, acumulamos um déficit nas
transações correntes de US$ 19,5 bilhões, em
um quadro onde o saldo comercial do país
se reduz de forma grave, pressionado pelas
despesas com importações, em crescimento
acelerado e superior à expansão das exportações, como também pela crescente remessa
de lucros para o Exterior.
Mantida essa tendência, segundo o IPEA,
chegaremos ao final deste ano com um déficit
em conta corrente entre US$ 27,5 bilhões e
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US$ 34,5 bilhões, que nos forçará, mais uma
vez, a depender da conta de capital para o
fechamento de nossas contas externas, razão
pela qual é preciso voltar a considerar o controle do câmbio como uma necessidade de
curto prazo para conter os inevitáveis e indesejáveis ataques especulativos à nossa economia.
Outra medida fundamental é o cuidado
com nosso mercado interno, algo absolutamente impossível diante da perversidade das
taxas de juros praticadas pelo Banco Central
(selic), que conspiram abertamente contra a
geração de empregos, as políticas sociais, o
consumo e a produção.
Ao contrário do que tentam disseminar, o
débâcle da economia americana não deve ser
motivo para recuarmos do caminho percorrido.
A crise é uma oportunidade para aprofundarmos
o nosso descolamento dela, ampliando a relação
comercial dentro das fronteiras da Unasul.
Portanto, com esses dois movimentos - controle do câmbio e redução dos juros reais - estaremos efetivamente blindados para continuarmos
no rumo do desenvolvimento nacional, vocação
inexorável a um país da estatura do Brasil.
(*) Presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - CGTB, do SINDPD-SP, membro
do Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social (CDES) e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Industrial (CNDI).

Presidente Lula promove
jantar com Centrais Sindicais
Após encontro do governo com os movimentos socias, Lula convidou presidente das centrais para um jantar
A presidência da república promoveu, no
dia 24 de novembro, um encontro com quinhentas lideranças de todo país para apresentar
e discutir a realidade do país em meio ao período de crise. Apesar de a reunião ser convocada
a pedido do presidente Lula, ele não pode estar
presente devido à situação de emergência que
vive algumas cidades de Santa Catarina, para
onde o foi imediatamente.
A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, representou o Lula e na sua apresentação
destacou a força do Brasil e como, desde 2003,
o governo tem adotado medidas que tornaram
mais sólidas as estruturas econômicas do país.
“O Brasil não sofreu com mais força os efeitos da
crise internacional porque o governo priorizou

fortemente uma política de desenvolvimento nos
investimentos públicos”.
Os ministros Luiz Dulci e Guido Mantega,
explanaram a atual conjuntura do Brasil. Dulci
apresentou dados sobre os programas sociais
do governo, e os resultados alcançados com
os programas, como o PAC - Programa de Aceleração de Crescimento. Segundo o ministro,
o crescimento econômico foi significativo, sustentado com base nos investimentos públicos,
tiveram reflexo imediato no emprego, na renda
e na melhoria de vida dos brasileiros.
Além disso, toda a rede de proteção social, os programas educacionais, que triplicaram o número de jovens na universidade
e reduziu o analfabetismo, os investimentos
agrícolas, em saúde, saneamento básico, em
obras de infra-estrutura, os programas de
inclusão digital, habitacionais, culturais, de
promoção de igualdade social, enfim, os investimentos públicos, que, segundo o Ministro Dulci, estão mudando a cara do Brasil.

Jantar na Granja do Torto
Após ter participado durante à tarde do encontro dos movimentos sociais no Palácio do
Planalto, o presidente da CGTB e do Sindpd, Antonio Neto, esteve reunido com os outros cinco
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presidentes de centrais sindicais, num jantar oferecido pelo Lula na Granja do Torto, residência
oficial do presidente. Além de líderes sindicais, o
jantar também contou com a presença dos ministros, Guido Mantega, Luiz Dulci e Dilma Rousseff.
Durante o jantar, os seis representantes
das centrais sindicais (CGTB, CUT, Força, CTB,
UGT, NCST), entregaram um documento
unitário elaborado pelas centrais que traz sugestões de ações do governo para minimizar o
impacto da crise no país.
Além da entrega do documento, a reunião
foi uma oportunidade para estreitar os laços
políticos e levar propostas, ao presidente e ministros presentes, de medidas que preservem os
trabalhadores neste período de crise.
Segundo Antonio Neto, foi uma boa oportunidade para discutir a crise econômica e
conhecer à fundo as posições tomadas pelo
governo. “Foi uma reunião extraordinária.
Ouvimos as propostas e as medidas tomadas
pelo governo para manter o país no caminho
virtuoso do crescimento econômico. Ao mesmo tempo, colocamos as nossas avaliações e
entregamos ao Lula o documento unitário das
centrais, onde expomos 18 sugestões que visam
apoiar e sustentar as ações já tomadas pelo governo” conclui o presidente do Sindpd.

Propostas das Centrais Unidas para a crise:
1. Implementar
políticas
econômicas anticíclicas, com
base nos recursos públicos, objetivando não só manter o nível
de emprego atual, mas também
a sua ampliação;
2. Manter e realizar os programas sociais e de investimento
público que são fundamentais
para contrabalançar a inevitável
redução do investimento e do consumo privados. O Estado é a instituição decisiva para enfrentar a
crise. As vozes daqueles que até
aqui apoiaram o “consenso” que
levou o mundo à crise, voltam a
entoar sua música enfadonha. São
necessárias outras propostas, não
aquelas que levaram à crise;
3. Reduzir os juros em linha
com o que vem ocorrendo no
mundo inteiro. Como é possível
desenvolver todo o potencial da
economia brasileira com os mais
altos juros reais do mundo?;
4. Implantar um vigoroso
programa de substituição de importações, para fortalecer o mercado interno e reduzir a vulnerabilidade da economia;
5. Criar mecanismos de
controle do fluxo de capital externo e de controle do câmbio.
Segundo dados conservadores
de 2007, cerca de US$ 268 bilhões podem deixar o país num
processo de fuga de capitais expondo a relativa vulnerabilidade
da economia brasileira;
6. Todo e qualquer recurso
público para ampliar a liquidez
do sistema bancário e crédito
aos setores produtivos deve ser
acompanhado de contrapartidas

sociais na aplicação dos mesmos, notadamente a preservação
dos empregos;
7. Os fundos sociais dos trabalhadores - FGTS e FAT- o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Federal podem e devem apoiar esse
esforço de mobilizar os recursos
públicos para combater a desaceleração da economia. Tanto em
direção aos setores que devem
ser apoiados, como para garantir
as contrapartidas sociais. O investimento nas áreas de Habitação e
Saneamento são bons exemplos
de setores que geram emprego e
reforçam a renda interna, já que os
elos dessa cadeia produtiva estão
instalados no Brasil, com efeitos
positivos sobre a geração de emprego e renda, e sobre a qualidade de vida da população. Além
disso, não pressionam a balança
comercial e as importações. Políticas voltadas para apoiar o setor
agrícola e a agricultura familiar
reforçam a segurança alimentar e
combatem a inflação, tornando-se
fundamentais neste momento;
8. A democratização do Conselho Monetário Nacional, através
de sua ampliação com participação de representantes dos trabalhadores e do setor produtivo,
torna-se imprescindível para garantir maior equilíbrio na formulação e nas decisões das políticas
monetárias do país;
9. Redução do superávit
primário com o objetivo de assegurar recursos para o gasto público e para o Plano de Aceleração
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do Crescimento, fortalecendo a
política fiscal como instrumento de
política econômica anticíclica;
10. Ratificar e fazer cumprir,
urgentemente, as Convenções
151 e 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT);
11. Garantir a continuidade da
política de valorização do salário
mínimo negociada com as Centrais
Sindicais, assegurando a aprovação do Projeto de Lei em tramitação no Congresso Nacional;
12. Extinção do Fator Previdenciário, que penaliza o trabalhador no
momento de sua aposentadoria;
13. Ampliar as faixas de rendimento da tabela do imposto de
renda e corrigir os seus valores
anualmente para manter o poder
aquisitivo dos trabalhadores;
14. Assegurar o cumprimento
da Agenda do Trabalho Decente,
conforme compromisso assumido
pelo governo;
15. Promover a redução da
jornada de trabalho, sem redução
dos salários, como instrumento
efetivo de criação de emprego;
16. Promover a desoneração
tributária de todos os produtos da
cesta básica de consumo popular;
17. Ampliar o número de parcelas do seguro desemprego,
estendendo-o aos trabalhadores
rurais contratados na modalidade
do “plano safra”, e assegurando
os recursos orçamentários para
este fim;
18. Retirar todos os projetos
de lei em tramitação no Congresso Nacional que objetivem a flexibilização das relações de trabalho
(p.e., o PL 4032, dentre outros).

XI Encontro de CIPAs

Informação sobre saúde para os trabalhadores presentes

No último dia 10 de outubro, o Sindpd
promoveu o XI encontro de Cipas – Comissões Internas de Prevenção de Acidentes,
no hotel Brastom, com o objetivo de reunir cipeiros de diversas empresas para a
troca de experiências, informar e conscientizar sobre a saúde do trabalhador.
O evento contou com a participação
de mais de 120 cipeiros de 70 empresas
distintas, que compareceram ao local
para participar dos seminários promovidos pelo sindicato e trocar experiências
sobre as Cipas que participam nas empresas onde trabalham.
Para retratar o tema deste ano - INSS,
Benefícios e Legislação, o Sindpd convidou especialistas no assunto, como Nilma Paulo, coordenadora de regulamentação/CGLN, da secretaria de Políticas da
Previdência Social, que esclareceu sobre
o funcionamento dos benefícios e a organização do INSS.
Na segunda parte do evento, o advogado previdenciário do Sindpd, Dr. Antônio
José de Arruda Rebouças explicitou sobre
a relevância do tema previdência social na
vida de cada cidadão e afirmou: “Há um

Paulo Sabóia, (de pé) Secretário de Finanças do Sindpd, fala na abertura do evento

conceito equivocado de que previdência
somente diz respeito ao aposentado. No
entanto, a legislação está ligada ao nosso
dia a dia, haja a vista o acometimento por
doença, obrigando ao afastamento da
atividade, a licença maternidade e o salário
família. Enfim, isto acompanha as atividades
de todos os seres, ainda que na ativa.”
Para o secretário de Saúde e Segurança do Trabalho do Sindpd, Pérsio

O encontro contou com a presença de diversos cipeiros
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Dutra, o Peninha, o encontro “trouxe
informações valiosas não só para nós
como também para os Cipeiros e trouxe,
ainda, mais uma consciência da responsabilidade que estes dois organismos
têm – sindicato e Cipa - na prevenção, na
promoção da saúde do trabalhador e na
melhoria das condições de trabalho”.
João Antonio, vice-presidente do
Sindpd, ressaltou a importância deste
encontro, onde “cipeiros se reúnem
aqui para discutir questões muito
atuais, relacionadas com a saúde do
trabalhador. É importante quando
nós falamos de saúde, é tanto saúde
física quanto saúde mental, especialmente nesta nossa área de TI que é
altamente estressante”.
O encontro de Cipas, anualmente organizado pelo sindicato, é um momento
de debate entre os diversos participantes,
o que possibilita que cada um deles retrate suas experiências nas empresas que
trabalham e consigam aproveitar o conteúdo destes encontros para ampliarem
suas práticas dentro das empresas.

Informação na palma da mão

O código de barra 2d
traz a possibilidade
de ser scaniado por
celulares e promete
revolucionar
a comunicação

Em Rede
A partir dessa edição a Revista do
Sindpd traz a nova coluna Em Rede,
um espaço para você, profissional de
tecnologia, ficar atualizado sobre as
novidades do setor.
Ouça diariamente o programa Em Rede
na Web Rádio Sindpd, no Portal
www.sindpd.org.br

*
* Obtenha o leitor QR Code (código 2d) no site
http://www.i-nigma.com. Mande para o e-mail
webradio@sindpd.org.br, o texto do código
acima e concorra a prêmios.

Isto até parece algo vindo de um filme futurístico: passar em frente de um outdoor,
apontar o celular e em segundos ter todas as informações daquele anúncio em seu celular, ainda podendo decidir se vai adiante, entrando no site relacionado.
Essa tecnologia pretende estabelecer de vez a ligação entre o mundo físico e o virtual. Segundo Chas Fritz, chefe executivo da Neo Media Technologies, empresa que desenvolve os softwares para celulares, tudo no mundo real tem algo correlacionado no
mundo virtual, por isso é necessário estabelecer essas conexões.
Essa é a idéia do Código de Barra 2d: a integração do mundo real com o virtual. Esse
mecanismo ainda está apenas nas mãos dos curiosos em tecnologia no Brasil. Apesar
de ser gratuito, para integrar essa função ao celular é necessário fazer o download do
programa e, claro, ter um aparelho apto para rodar o software, mas isso não é tanto
problema. A maioria dos celulares produzidos nos últimos anos já vem com tecnologia
que suporta esse programa.
Enquanto poucas pessoas no Brasil andam mirando os celulares e scaniando o que
as interessam, no Japão a situação é outra. Informações como valores nutricionais,
anúncios de vendas de apartamentos, passagens aéreas, tudo já vem apenas em formato
desse novo código de barras.
E isto, não é apenas uma mania daquelas que pega apenas com o povo da terra do sol
nascente. Empresas de telefonia americanas e européias como Verizon, AT&T e Sprint, já
estudam embutir o software leitor de código de barras em seus aparelhos. Este é o único
detalhe que falta, já que todos os novos celulares já possuem câmera.
O celular já se tornou um acessório necessário. Da mesma forma que as pessoas conferem se estão com a chave e a carteira ao sair de casa, o celular também entrou nessa lista
e é sempre lembrado. Portanto, não é por falta de recursos que as pessoas não vão zapear o
código 2d. Segundo a jornalista, Luisa Andrade, é muito boa a possibilidade de poder comprimir tanto conteúdo em um código. “A grande vantagem é que posso trazer para o meu
celular uma informação que ficaria muito confusa num anúncio, e o melhor é que posso
armazenar no meu celular e olhar quando eu quiser”, conta a jornalista.
O código é formado por informações em formato de barras na horizontal e na vertical, por isso a sua definição como 2d. A possibilidade de comprimir informação em mais
uma dimensão é o diferencial, com isto, pode-se atrelar conteúdo com mais de 7.000
caracteres além da possibilidade de conteúdo como música, filme e fotografia.
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Daqui para o futuro
Depois de muito trabalho, o Sindpd inaugura
uma nova etapa de sua vida orgânica
Após um período de muito trabalho
e reflexão, o Sindpd estabelece sólidas diretrizes que nortearão as atividades para
os próximos anos. Essas propostas foram
desenvolvidas dentro do PDA – Programa de Desenvolvimento Acelerado, que contou com a participação dos funcionários de
todas as hierarquias do sindicato.
O programa, ministrado pela consultoria Pontua, foi distribuído em três fases: a primeira, com a diretoria executiva;
em seguida, com os 56 diretores do sindicato; e, por último, com todos os funcionários e terceirizadas do Sindpd.
Na primeira etapa, esteve reunida em
Atibaia, interior de São Paulo, toda a diretoria
executiva, composta por oito diretores e pelo
presidente do Sindpd, Antonio Neto. Durante
este encontro, o grupo fez uma retrospectiva
do trabalho nesses quase 25 anos de história
do Sindpd, identificando os pontos que devem ser valorizados e os que devem ser trabalhados a partir de novas perspectivas.
Portanto, nesta primeira etapa, foi
quando a diretoria executiva, auxiliada pela empresa de consultoria Pontua,
elaboraram os pontos primordiais que
guiará o trabalho do sindicato junto aos
profissionais envolvidos na estrutura de
funcionamento do Sindpd. Foi definido
um planejamento estratégico, com o objetivo de unir diretores e funcionários para
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o sindicato se fortalecer e crescer mais
nos próximos anos. Esse planejamento foi
estruturado com base em quatro importantes conceitos, que devem ser seguidos
por todos que fazem parte do sindicato:
missão, visão, valores e princípios.
Na segunda etapa do PDA, as propostas
desenvolvidas em Atibaia foram apresentadas à todos os 56 diretores do sindicato, em
um encontro realizado no dia 5 de novembro, na capital paulista. O planejamento
estratégico foi abraçado com entusiasmo
pelos diretores. Animação que se repetiu
uma semana depois na reunião feita com
todos os funcionários do Sindpd.
Reunião que surpreendeu Antonio
Neto, pela demonstração de motivação e
de engajamento de todos os funcionários
do sindicato. “O Sindpd é formado por um
dos melhores times que poderíamos reunir.
Apesar de conhecer muito bem os companheiros, confesso que fui surpreendido positivamente com a criatividade e capacidade
demonstrada durante as três etapas.”
Com a aproximação de 2009, o ano
em que o Sindpd comemora o jubileu de
prata, vinte e cinco anos de fundação, novas iniciativas surgem dentro do sindicato,
que procura estar ainda mais preparado
para lutar pelos direitos da classe, com
condições de trabalho mais justas para os
profissionais de processamento de dados
e tecnologia da informação.

Missão:

Organizar e representar
todos os trabalhadores do setor de tecnologia
da informação do Estado de São Paulo,
lutando por novas conquistas e
garantindo seus direitos.

Visão:

Princípios:

Ser referência nacional
e internacional para
todos os trabalhadores,
movimento sindical,
entidades patronais e
órgãos governamentais.

Consciência de Classe
e Unicidade Sindical.

Valores:

Comprometimento;
Cooperação/espírito de equipe;
Credibilidade;
Ética;
Proatividade;
Respeito;
Responsabilidade;
Solidariedade
e
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Transparência.

O colapso ideológico-financeiro dos
EUA e a reação brasileira
Em palestra proferida à executiva nacional da CGTB, o economista Nilson Araújo de Souza* afirmou que a crise econômica internacional
é uma crise estrutural do sistema capitalista. O Brasil não foi afetado como em outras vezes devido às reservas internacionais, ao
fortalecimento do mercado interno e aos superávits comerciais. Leia os principais trechos.
Esta crise, que se iniciou no ano passado e
se agravou agora em setembro deste ano, faz
parte de uma crise mais geral. Ela não é uma
crise apenas momentânea que ocorreu agora
para daqui a pouco sair dela de novo. Esta crise mais geral a qual eu me refiro, iniciou em
1971 nos Estados Unidos. De 71 para cá tem
tido altos e baixos, hora tem melhorado um
pouco, hora tem piorado, mas a característica
básica da economia mundial nesses últimos
37 anos tem sido a característica de crise.
Em 1971, unilateralmente, depois de emitirem
dólar a rodo por quase 30 anos e distribuírem
pelo mundo afora, os Estados Unidos disseram que não iam mais cumprir o acordo
da livre conversibilidade do dólar e nem da
paridade. Quem tivesse dólar em mãos já não
teria o mesmo valor que tinha antes. O dólar
começou a se desvalorizar sistematicamente.
O dólar que se tinha em mãos, no momento
em que foi recebido valia tantas libras de ouro.
No momento em que os EUA romperam o
acordo o dólar passou a valer menos.
A crise iniciou aí. Em cada momento dela,
de 1971 pra cá, ela retorna e retorna por um
caminho diferente. Desta vez agora ela retornou pela chamada bolha imobiliária.
Ela é parte de uma crise mais geral, que
tem o déficit trigêmeo como origem imediata. Primeiro o déficit das famílias, em que
ganham menos do que consomem. Segundo, um déficit externo. Os EUA, desde
o início da década de 70, importam mais do
que exportam. Como eles vinham cobrindo
o déficit? Usando suas reservas, que eram
em ouro. Foi por isso que acabou o ouro
deles e deram o calote em 1971.
Só que o déficit continuou e eles tiveram que
tomar dinheiro emprestado, o que levou a
um crescimento da dívida externa.
Mas qual a origem do déficit comercial?
Nos anos 60/70 eles perderam a corrida tecnológica para Japão e Alemanha, que pas-

saram a ter uma capacidade produtiva crescendo mais rápido e, portanto, diminuindo
os custos. Ou seja, os preços dos produtos
japoneses e alemães começaram a baixar e
começaram a vender em larga escala para
o mercado dos Estados Unidos. Por outro,
passaram a ocupar mercados pelo resto do
mundo que antes eram ocupados pelos Estados Unidos. O resultado foi que caíram as
exportações norte americanas e aumentaram
as importações, gerando déficit.
Só que depois foram perdendo competitividade para outros países também. Mais
recentemente perderam para a China na área
de bens de consumo.
Antes tinham perdido para os chamados
tigres asiáticos (Coréia do Sul, Cingapura,
Tailândia e Malásia) na área de bens de consumo duráveis. Perderam para o Brasil na
área do aço. No setor agrícola, perderam para
o Brasil, Argentina, Austrália e outros. Então,
foram perdendo capacidade competitiva nas
diversas áreas, para várias partes do mundo.
Fizeram um esforço violento para sair do
déficit, mas não conseguiram, que seguiu aumentando. O déficit externo no ano passado
foi de 7% do PIB, isto é, quase US$ 1 trilhão.

DÉFICIT
O que eles fizeram para cobrir esse déficit?
Primeiro, cortaram salário, para ver se diminuíam custo.
Segundo, desvalorizaram sua moeda.
No início dos anos 70, um dólar valia 370
ienes, que é a moeda do Japão.
Em meados dos anos 90, valia só 80 ienes.
Desvalorizam violentamente sua moeda para
tentar adquirir competitividade.
Quando a moeda de um país está desvalorizada, o seu produto fica mais barato no exterior e os produtos estrangeiros ficam mais
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caros dentro do país. Com isso, aumenta-se a
exportação e diminui-se a importação.
O terceiro componente do déficit trigêmeo é o
déficit público. Eles não tinham déficit público
até os anos 80. Tinham o déficit externo, mas
não tinha déficit público, nem familiar. Tinham
poupança familiar. O presidente da época,
Ronald Reagan, adotou o seguinte programa
para tentar tirar o país da crise: diminuiu os
impostos para as pessoas e as empresas terem
mais renda e comprar mais; aumentou os gastos, basicamente militar. Durante o governo
Reagan, o gasto militar cresceu em média 13%
ao ano. Com isso pressionava a União Soviética e colocava dinheiro em circulação. Mas se
aumenta o gasto e diminui a receita o resultado é déficit público. Como cobrir?
Tomando dinheiro emprestado.
A dívida pública já aumentou em função dos
pacotes que o governo adotou e deve chegar a
US$ 11,2 bilhões no início do próximo ano.
A dívida familiar está em torno de US$ 13 trilhões. Somando o conjunto, grosso modo,
uma dívida de US$ 36 trilhões. Isso significa
três vezes o PIB dos Estados Unidos. E o que fizeram com essa dívida? Foram emitindo títulos,
chamados derivativos, em cima dessa dívida.
Com esses US$ 36 trilhões eles alavancaram
uma nova dívida, uma verdadeira especulação
financeira mundial. Em 1990, no mundo, havia
na esfera financeira US$ 3,45 trilhões. Em 2006,
US$ 286 trilhões, sem a menor conexão direta
com a atividade produtiva. Enquanto isso, o PIB
mundial, que é produção e riqueza, está em
torno de US$ 50 trilhões.
Duas conclusões a partir do que já foi dito.
A primeira é que os EUA são a primeira
grande potência endividada. Isso nunca
ocorreu na história. A segunda, a irracionalidade a que chegou esse sistema.
Você tem quase US$ 300 trilhões fora da
atividade produtiva. Por outro lado, você
tem mais de 1 bilhão de pessoas fora do

mercado de trabalho. Elas não estão abertamente desempregadas.
Segundo a OIT, são desempregados, subempregados. Ora, dinheiro sobrando, mão-deobra sobrando, qualquer sistema minimamente racional aplicaria na produção...
O capitalismo tem lógica de crise cíclica. Nessas crises, sempre ocorre algum período de
melhora, mas o que prevalece é a decadência
da economia.
O sistema capitalista mundial já está na quarta
dessas crises. A penúltima delas durou de 1914
a 1945, sendo que nesse período teve duas
guerras e uma grande depressão, em 1929, considerada a maior crise econômica até então.
Quem primeiro saiu da crise foi Brasil, já em
1931. Em segundo, os EUA. O Brasil fez algo
que serve de exemplo para o mundo. Getúlio
Vargas tomou o poder em 1930 e colocou o
Estado para desenvolver a economia: o Estado
produzindo, o Estado distribuindo renda e
toda a legislação trabalhista. Veio a Companhia Siderúrgica Nacional, depois, lá na frente,
a Petrobrás. Então, o Estado intervindo na economia levou o país a sair da crise.

BRASIL

Desta vez o Brasil está mais preparado do
que nas vezes anteriores.
Primeiro porque tem um volume de reservas
como nunca teve: US$ 206 bilhões. Segundo
lugar: o Brasil estava com superávit comercial
também elevado. Nos últimos três anos, o superávit comercial estava em US$ 43 bilhões,
na média anual. Em terceiro lugar, o que vinha
impulsionando o crescimento da economia era
basicamente o mercado interno. Os investimentos vêm crescendo na faixa de 16%, 17% ao ano
em termos reais. A venda de bens de consumo
do varejo na faixa de 7% a 8% ao ano.

MEDIDAS

No entanto, o fato da economia de estar mais
protegida não significa que não vamos ter problemas, se não forem tomadas medidas para enfrentar a crise adequadamente. Em dezembro
do ano passado, havia no Brasil US$ 268 bilhões
em capital especulativo. Se há US$ 206 bilhões
de reservas, US$ 278 bilhões de capital especulativo e por alguma razão esse capital decide ir
embora, ele não leva aplicações ou títulos, ele é
convertido em dólar pode levar as reservas. Foi
o que ocorreu lá em 1998 e 1999.

Outro problema: vem diminuindo o saldo da
balança comercial.
Nos últimos três anos houve um saldo de 43
bilhões de média. Este ano vai ficar um pouco
acima de US$ 20 bilhões e se continuar o risco
de crescimento das importações a 50% este
ano, vamos ter déficit na balança comercial no
ano que vem. E na balança de serviços, que engloba remessa de lucros, pagamento de juros,
temos um débito razoavelmente grande. Só as
remessas de lucro das transnacionais este ano
vão totalizar US$ 36 bilhões.
Este ano o país vai crescer dentro do patamar que estava previsto, acima de 5% ao ano.
Mas já começaram a aparecer problemas que
podem reverter esse quadro de crescimento
a partir do ano que vem. O problema se encontra basicamente em duas esferas.
De um lado, começou a secar o financiamento para as exportações.
Boa parte das exportações do Brasil era financiada com recursos de fora e agora eles não
estão emprestando para ninguém. De outro,
os bancos aqui dentro deixaram de emprestar
para qualquer coisa. Porque não tem dinheiro?
Banco quer segurança plena de que vai ganhar.
Então, eles mantêm o dinheiro aplicado em
títulos públicos. O governo começou a agir na
direção correta para enfrentar este problema.
Entre outras coisas, diminuiu o compulsório
bancário, ou seja, boa parte daquele dinheiro
que estaria depositado no Banco Central,
para ampliar o crédito. Só que não basta isso,
pois ao mesmo tempo em que foi liberado o
mantém a taxa Selic em 13,75%. Enquanto a
Selic está estiver alta, o governo pode baixar à
vontade o compulsório que os bancos não vão
emprestar dinheiro.
O Brasil já vivenciou várias crises graves como
essa. Tem um caminho adequado para enfrentar essa crise. Em chinês o ideograma que
significa crise também significa oportunidade.
Com a exceção dos anos 80, o Brasil sempre
aproveitou as crises como oportunidade.
Na década 1930, uma crise violenta, o Brasil
era uma grande fazenda de café, importava
tudo quanto era produto industrial que precisava, altamente endividado, Getúlio assumiu o poder e mudou radicalmente a lógica
da economia brasileira: deixar de ser uma
economia agro-exportadora e passou a ser
um país industrial. A questão social deixou
de ser um caso de polícia como era ante17

riormente e dotou o país de uma legislação
trabalhista. Óbvio que os trabalhadores lutaram por essas conquistas, mas Getúlio foi
o patrono daquele processo. O Brasil foi o
primeiro país a sair da crise e depois consolidou o processo de industrialização, sendo
que 1930 a 1980 a economia brasileira foi a
que mais cresceu no mundo, em média de
7% ano. Só tem uma economia que volta a
repetir o desempenho do Brasil daquela
época: a China.
Agora a mesma coisa. Tem que aproveitar a
crise como oportunidade.
Temos a sorte de ter um trabalhador à frente
do país, que tem condições de adotar medidas que apontem na direção correta. Isso
implica basicamente em: baixar os juros; fortalecer do setor público no sistema bancário;
manter o PAC e, se necessário, até acelerar
os investimentos em infra-estrutura; seguir
a recuperação dos salários; pôr em prática
o programa de substituição de importações,
pois é absurdo as importações crescerem a
50%, enquanto a economia cresce a 5%. São
medidas que geram empregos. Leia a íntegra
desta entrevista no site www.cgtb.org.br

Na mesa,
Nilson Araújo
entre os diretores
da CGTB Antonio
Neto (Presidente)
e Pereira (Secretário Geral)
* Nilson Araújo de Souza é articulista da
Web Rádio Sindpd, economista com pós doutorado pela USP - Universidade de São Paulo,
professor e escritor. Ouça semanalmente o
programa Hiperlink Economia na Web Rádio
Sindpd - www.sindpd.org.br

Antonio Neto é condecorado com a Ordem do
Mérito do Trabalho Getúlio Vargas
No auditório do Memorial JK, em Brasília,
o presidente do Sindpd, Antonio Neto, foi
homenageado com a Ordem do Mérito do
Trabalho Getúlio Vargas, recebida diretamente das mãos do ministro do trabalho e
emprego, Carlos Lupi.
Parte das comemorações de aniversário
do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, a homenagem foi renomeada ano
passado, em lembrança e reconhecimento a criação do MTE por Getúlio Vargas
em 26 de novembro de 1930. No total, 40
personalidades que se destacaram na contribuição das relações de trabalho no Brasil, foram agraciadas com a homenagem.
Instituída em 1965, a Ordem do Mérito do Trabalho possui 5 diferentes graus e somente em
outubro de 2007, o presidente Lula alterou o
nome da condecoração para homenagear o
ex-presidente Getúlio Vargas.
Para o ministro Carlos Lupi, “Quando assumi

o ministério, tive a honra de ser
indicado pelo presidente Lula,
na ocasião da passagem do dia
24 de agosto, eu vi a carteira
de trabalho original de Getúlio,
algumas fotos e esta medalha.
Me disseram que o nome da
medalha era Ordem do Mérito
do Trabalho. Eu disse: porque
não Medalha Ordem do Mérito
do Trabalho Getúlio Vargas, que
criou o Ministério do Trabalho.
Getúlio foi um brasileiro que
enxergou o Brasil do futuro, que
tirou o Brasil da produção agropecuária para o
Brasil indústria, que criou a CSN, a Petrobrás,
a Vale do Rio Doce, foi o presidente que criou
a Leis Trabalhistas, que deu o voto à mulher.
Então, o presidente da República, com sua
sensibilidade, com sua inteligência, concordou em acrescentar o nome nesta medalha

com o nome do presidente Vargas”.
O reconhecimento dos esforços e trabalho
de Antonio Neto somente foi possível pelas constantes batalhas em defesa dos trabalhadores. A homenagem é um estímulo
para conquistar novas batalhas e ampliar os
direitos dos trabalhadores.

As reformas na nova casa do Sindpd
As obras da nova sede estão a pleno vapor e você pode acompanhá-las
O ano de 2009 será um ano inesquecível
para o sindicato. É neste ano que o Sindpd
completará 25 anos de batalhas em favor dos
trabalhadores de processamento de dados e
tecnologia da informação e, como presente
para toda a categoria, terá uma nova sede.
A Informov, empresa responsável pela
obra da reforma do prédio da futura sede,
escolhida por meio de licitação, disponibiliza em seu website www.informov.com.br o
progresso da obra. Para tanto, basta acessar
o link “acompanhe sua obra”, no site, e, nos
campos de e-mail e senha, preencha os dois
com o nome do sindicato: “Sindpd”. Assim,
você será direcionado para a área restrita,
com informações e fotos de todas as etapas
realizadas até o dia do acesso.

Acesse e acompanhe a construção de mais uma etapa do Sindpd. O sindicato, com
sua casa própria, ficam ainda mais fortes para ampliar e defender os seus direitos.
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União, força e integração no
lançamento da campanha salarial de 2009
Os Titãs e a categoria proporcionaram um show maravilhoso na última Sindpdfest
Já era madrugada, no dia 29 de novembro, enquanto do lado de dentro
do Clube Atlético Juventus quase seis
mil pessoas cantavam um verso que sintetizava a união daqueles trabalhadores:
“toda pedra do caminho você pode
retirar”.Embalado pela descontração e
força da banda de rock Titãs, o público
presente no 12ª Sindpdfest, formado por
profissionais do setor de TI – Tecnologia
da Informação, de Processamento de Dados e seus familiares puderam contemplar, mais uma vez, um momento maravilhoso do encontro anual promovido pelo
Sindpd. Do lado de fora do Clube Atlético

Juventus, vários ônibus que vieram das
cidades onde o Sindpd possui regionais,
trouxeram os trabalhadores do interior
para celebrar o show e o lançamento da
Campanha Salarial de 2009.
Todo o clima de confraternização da
festa fortaleceu ainda mais a proposta
do evento, que é esperado ansiosamente
pela diretoria do sindicato, pelos associados do Sindpd e seus acompanhantes: o
lançamento da campanha salarial, que
este ano traz o lema “Ampliar direitos é
o nosso desafio”. A festa se estendeu pela
madrugada, e os milhares de associados
e familiares que estavam na festa pude19

ram aproveitar o resto da noite ao som
de Djs e da banda Legião Urbana Cover,
que tocou os grandes sucessos da famosa
banda brasiliense dos anos 80.
O presidente do Sindpd, Antonio
Neto, agradeceu as empresas patrocinadoras e, principalmente, aos trabalhadores que como todos os anos demonstram seu apoio e cooperação neste
momento importante pela luta dos direitos da classe, que é a campanha salarial em conjunto com as assembléias;
e em janeiro, quando será apresentada
na database do sindicato ao sindicato
Patronal, o Serpro, as pautas.

A Sindpdfest, além de representar um momento de festa para categoria,
agrega os valores de consciência pela luta de classe e da melhoria das relações
de trabalho, um tema sempre cadente no mundo sindical. Sobre as discussões
com o sindicato patronal, Antonio Neto afirmou: “Vamos lutar para conquistar
um aumento salarial enorme. Não adianta os patrões falarem em crise mundial,
pois sabemos que o setor de TI está crescendo de forma consistente. Ajudamos
a criar as condições para que isso ocorresse. As empresas estão investindo em
TI, o melhor instrumento para melhorar o desempenho das empresas e uma
ótima vacina para qualquer crise. Agora é a hora dos trabalhadores, os responsáveis pelo sucesso, receberem uma parte disso.”
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E foi com muita música e alegria
que a banda Titãs deu o pontapé
inicial do período de discussão da
pauta de reivindicações. Através da
voz da categoria, que cantava junta
com Titãs, percebia-se como estavam
unidos e afinados com a campanha salarial e com o refrão: “toda a pedra no
caminho você pode retirar”.
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Mais um passo para a categoria
A primeira assembléia para a elaboração da pauta aconteceu no início de
novembro e reuniu todos os diretores
do Sindpd. Nessa reunião, foi discutido principalmente em incluir na CCT
- Convenção Coletiva de Trabalho,
cláusulas que assegurem a estabilidade

de pessoas que passaram por acidentes de trabalho. Ficou claro nessa
primeira assembléia que não é hora
de recuar e que o setor continua crescendo apesar da crise internacional.
Portanto, continua sendo necessário
um bom reajuste e melhores cláusulas

22
22

trabalhistas, pois isso refletirá o momento que vive os serviços de Tecnologia da Informação e Processamentos
de Dados.
Novas sugestões de cláusulas,
como o auxilio alimentação e o pagamento de parte do valor dos estudos
do funcionário serão algumas das pautas de negociação que serão reivindicadas com o Seprosp em janeiro. As
assembléias realizadas para discussão
de pautas de negociação, aconteceram no dia 13 de dezembro, em São
Paulo, e no dia 11 nas regionais, com
exceção de Ribeirão Preto, que realizou a sua assembléia no último dia 6
de dezembro. A categoria manteve-se
firme e consciente, pois sabe da importância deste momento para todos
os trabalhadores. Acompanhe as rodadas de negociação que o Sindpd terá
com o sindicato patronal, pois ampliar os direitos dos trabalhadores é o
nosso objetivo.

Sindpd SP, RJ, BA e AL

realizam encontro histórico
Representantes dos sindicatos unem esforços

Representantes dos Sindicatos: da direita para esquerda Celso (BA), Ricardo (RJ), Célio (RJ), Paulo (SP), Roger (SP), Sérgio
(RJ), Emerson (SP ) e Márcio (RJ)

No dia 28 de novembro, representantes
dos Sindicatos de Tecnologia da Informação e
Processamento de Dados reuniram-se em São
Paulo para estreitar os vínculos dos órgãos sindicais. Já há muito tempo os sindicatos procuram unir forças das militancias de diferentes
estados para serem mais atuantes na fiscalização do setor.
Essa aproximação pretende fortalecer as
atuações do sindicato, e acima de tudo trazer
benefícios ao trabalhador. Segundo Roger, diretor do Sindpd-RJ, essa parceria procura também unir forças para a defesa do empregado
junto às empresas. “É necessário essa união
para intensificar a fiscalização das empresas
que não cumprem a CLT. O trabalho unificado surte mais efeito do que cada sindicato
trabalhar individualmente”, conclui Roger.

Esses sindicatos procuram também criar
ações para diminuir a quantidade de PJs no
mercado de TI. Esse tipo de vinculo trabalhista prejudica outros funcionários do setor, além
de atrapalhar o crescimento da área. “Só com
um trabalho em conjunto conseguiremos frear essas situações”, garante Célio, coordenador
do Sindpd-RJ.
Também foi discutida a necessidade
de criar uma unidade nas elaborações das
pautas de reivindicação e também elaborar
medidas para trazer os trabalhadores da informalidade para a esfera legal. Já que esse
segmento ainda sofre muito com profissionais na irregularidade.
Pelo lado do Sindpd do estado de São
Paulo a iniciativa foi liderada pelo Secretário
de Comunicação e Imprensa do Sindicato,
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Paulo Roberto, e o Secretário de Educação
e Cultura do Sindpd Emerson Morresi. Segundo Morresi esse encontro foi histórico,
pois há muito tempo que os sindicatos buscam essa parceria e procuram fazer uma
pauta, que será idealizada para 2009. “Essa
pauta que conseguimos fazer é um passo
muito importante para os sindicatos atuantes no setor. Isto concretiza a unidade e a
luta dos sindicatos contra a precarização da
mão de obra e a informalização do exercício da profissão”, define Morresi.
União
Apesar de não terem participado da
reunião, os Sindpds de Brasília, Paraná e
Mina Gerais também estão unidos nessa
parceria pela classe de Tecnologia da Informação e Processamento de Dados.

Conexão Ibero-Americana
Lorenzo Carrasco foi coordenador editorial do livro Máfia Verde: o ambientalismo
a serviço do Governo Mundial, fundador do Movimento de Solidariedade
Ibero-americana (MSIa); articulista do jornal quinzenal Solidariedade
Ibero-americana e tem se dedicado sobremaneira ao estudo do sistema
financeiro. O jornalista nascido no México fala à Revista do Sindpd
e traz um panorama detalhado sobre a crise atual e suas
conseqüências no Brasil.
SINDPD - Essa crise ficou conhecida,
inicialmente, como do setor imobiliário, porém é uma crise não do setor,
mas da estrutura sistêmica em que a
economia global está inserida. Quais
são essas características que permitem ter problemas assim, como as
famosas “bolhas”?
Lorenzo Carrasco - A explosão da bolha imobiliária foi só a última de uma série
de bolhas que foram estourando como
cascas de uma cebola, até chegar à “mãe
de todos as bolhas”, que são os derivativos financeiros. Tudo começou em agosto de 1971, quando o presidente Richard
Nixon e sua equipe econômica decidiram
romper os acordos de Bretton Woods e
transformar a economia mundial em um
cassino financeiro especulativo. A decisão
deu início a um processo que foi transformando paulatinamente a admirável econo-

mia industrial dos EUA em uma economia
parasitária. De fato, a ruptura da paridade
dólar-ouro naquele ano representou um
gigantesco calote na economia mundial.
Dessa maneira, a partir de 1971, fomos
observando a criação dessas bolhas especulativas. Primeiro, foi a dos petrodólares,
a partir de 1973. Ela foi seguida pela bolha

“ A explosão da bolha
imobiliária foi só a
última de uma série de
bolhas que foram
estourando como cascas
de uma cebola ”
das dívidas externas gerada pela decisão,
em 1978, do então presidente da Reserva
Federal, Paul Volcker, de triplicar a taxa
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de juros dos EUA em alguns meses, o que
desatou as crises das dívidas externas dos
países do chamado Terceiro Mundo, que
estourou em setembro de 1982, com a
moratória da dívida do México. Em 1987,
estourou o mercado de “junk-bonds”; em
2000, os chamados mercados eletrônicos;
e agora chegamos ao cenário final, com o
iminente estouro do mercado de derivativos, que supera em mais de dez vezes o
PIB de todos os países do planeta juntos.
SINDPD - Já foram identificados os
mecanismos econômicos que estão
falhos? Quais são?
Lorenzo Carrasco - Não são apenas
mecanismos pontuais os que falharam,
mas o sistema como um todo. É um erro,
como se viu na recente reunião do G-20
em Washington, tratar apenas de reformar
o sistema com promessas de mais regulamentações e de um melhor comporta

mento do sistema de agora em diante.
O que se está subestimando é a dimensão
da crise. Trata-se do fim de uma era que
começou com o fim da hegemonia da libra esterlina e com ela a crise do sistema
colonial britânico e das potências européias, no final do século 19. Duas Guerra
mundiais, cujas causas foram as disputas
coloniais européias, foram os efeitos desse declive colonial britânico. Realmente,
foi uma tragédia histórica o fato de que a
oligarquia anglo-americana tenha podido
transformar aos EUA e o dólar, ao final da
II Guerra Mundial, em uma retomada da
ordem colonial sob nova roupagem. Os
EUA, que nasceram como nação soberana
e independente em luta aberta contra o
Império Britânico, terminaram sendo subvertidos para adotar o sistema de bancos
centrais “independentes”, com a criação
da Reserva Federal, em 1913, e com ela
transferir a interesses oligárquicos privados a capacidade de emitir crédito sem
lastro. Agora, novamente chegamos ao
final de um ciclo em que a humanidade
terá à sua frente um enorme desafio para
vencer a crise financeira mundial e por um
fim a um ciclo colonial que se iniciou no
final do século 17, com a criação do Banco
de Inglaterra. É chegada a hora que os governos soberanos retomem plenamente as
suas funções essenciais.
SINDPD - Com o aumento da participação dos países emergentes na
economia global nesta década, o
impacto do esfacelamento da economia americana foi diminuído devido ao recente ganho de importância
de países como China e Brasil na
economia mundial?
Lorenzo Carrasco - Existe muita ficção
sobre os ganhos verdadeiros dos chamados paises emergentes no processo da
globalização, mas a crise esta mostrando

que tais avanços podem se dissolver rapidamente dentro de uma depressão econômica global. Não podemos negar que, por
exemplo, a China tenha tido um avanço
econômico espetacular nas últimas décadas, mas a humanidade não aumentou o
grau de civilização que poderia ser medido em progressos na justiça e harmonia
social. Em vez disso, a globalização aumentou a disparidade social, usando os
baixos salários da China para rebaixar os
níveis salariais no resto do planeta.
É claro que a China e o Brasil deverão ter um papel mais relevante na
reorganização do sistema econômico
e de poder mundial, mas essa condi-

“ Agora, novamente
chegamos ao final de um
ciclo em que a
humanidade terá à sua
frente um enorme
desafio para vencer
a crise
financeira mundial. ”
ção não decorre intrinsecamente do
seu avanço econômico relativo, mas
da necessidade que os assuntos mundiais se discutam fora dos esquemas
coloniais até agora predominantes.
SINDPD - Qual é o motivo dos diferentes impactos da crise nas economias emergentes como o Brasil
e nas maiores economias como os
EUA e a Europa?
Lorenzo Carrasco - Isso é só uma
ilusão de ótica. Uma tsunami à distância
parece apenas uma marolinha. Os efeitos
estão chegando ao Brasil com igual ou
maior intensidade do que na Europa. E o
25

Brasil deverá adotar medidas unilaterais
para proteção do trabalho nacional.
SINDPD - Governos de países europeus e até mesmo o brasileiro defendem medidas de regulação na economia global, acabando com o padrão
da auto-regulação da atual economia
global. Quais seriam os efeitos dessa
nova configuração de mercado?
Lorenzo Carrasco - Ate agora, desafortunadamente, são apenas cartas de boas
intenções. O grande problema é que se
insistem nas supostas virtudes do livre
comércio, quando na realidade toda essa
crise decorre da aplicação desmedida de
um comércio depredador baseado na
chamada “arbitragem” dos salários baixos
dos países em desenvolvimento, principalmente os asiáticos. Uma nação não é o que
consume, mas o que produz e a maneira
como produz. Com o fomento da cobiça,
o hedonismo e a luxúria, as populações se
transformaram em presas fáceis da ideologia “livrecambista”, rebaixando a sua condição humana. O regresso a um privilégio
dos processos produtivos necessariamente passa por uma revalorização do papel
dos indivíduos e suas famílias como âmbitos de moralidade e trabalho produtivo e
adequadamente remunerado.
SINDPD - Como de fato o brasileiro
irá sentir os efeitos da crise?
Lorenzo Carrasco - O primeiro efeito
será o desemprego pela queda dramática das atividades econômicas. Mas, se
o governo não garantir os fluxos de credito, as conseqüências podem rapidamente se encaminhar no rumo de uma
depressão econômica.
SINDPD - A partir desta crise quais
são os novos espaços destinados aos
movimentos sindicais?
Lorenzo Carrasco - Uma dos efeitos
mais nefastos da globalização foi a debi

litação deliberada dos movimentos
sindicais, que eram vistos como obstáculo às reformas econômicas, especialmente da previdência social. Os sindicatos
deverão voltar a ocupar um papel relevante na reorganização econômica. Em
períodos de crises severas, as cadeias de
solidariedade social sempre são valorizadas e os sindicatos e associações fazem
parte desse processo.
SINDPD - Muitos economistas dizem
que é necessário que aconteça uma
nova Bretton Woods. O que foi essa
conferência? E se é possível realizá-la
novamente, como seria?
Lorenzo Carrasco - Quase ao término
da II Guerra Mundial, as potências aliadas
sob a liderança do presidente estadunidense Franklin D. Roosevelt estabeleceram acordo monetários que colocava o
dólar como moeda de reserva única, atrelada ao valor do ouro. Com um sistema de
taxas de câmbio relativamente estáveis, a
humanidade experimentou mais de duas
décadas de desenvolvimento em níveis
históricos. Como mencionei anteriormente, a presente crise se iniciou precisamente
quando esses acordos foram violentados
pelo presidente Nixon.

A denominação “novo Bretton Woods”
se refere ao fato de que o mundo precisa estabelecer uma nova métrica para as
transações internacionais. Mas isso não
implica que o dólar se manterá como moeda de reserva internacional. O importante
é que o novo sistema financeiro mundial
reflita as realidades contemporâneas. Não
é possível nesta fase da humanidade que
prevaleçam inclinações hegemônicas de
qualquer potência mundial. Nesse sentido, não se trata de substituir o dólar por
outra qualquer moeda. O que o sistema
tem que projetar é a realidade das econo-

“ O importante é que o
novo sistema financeiro
mundial reflita
as realidades
contemporâneas ”
mias das nações, a moeda deverá ser correspondente a essa realidade produtiva e
relacionar-se com outras nações por meio
de taxas estáveis de valor real. Um bom
exemplo deste tipo de solução é o que se
esta tratando de ensaiar entre Argentina e

26

Brasil, substiuindo o dólar pelas moedas
nacionais nas trocas comerciais entre ambas as nações.
SINDPD - Alguns economistas apontam uma crise maior ainda em alguns
anos: a bolha dos cartões de crédito.
Você acha que é possível isto ou as
medidas que estão sendo tomadas
neste momento procuram impedir
outra crise como esta?
Lorenzo Carrasco - Na realidade, essa
bolha no crédito pessoal nos EUA foi
uma derivada da própria crise das hipotecas subprime. Idêntico processo se produziu no Brasil, com bolhas de consumo
que agora estão prestes a estourar. Mais
grave ainda é o processo que começou a
afetar os produtores agrícolas, que agora
estão obrigados a devolver as maquinarias e equipamentos aos bancos.
SINDPD - A eleição do candidato
democrata, Barack Obama, já traz
novos ânimos ao mercado financeiro? Pode-se apostar numa outra
linha política e econômica do presidente democrata?
Lorenzo Carrasco - Até agora, ele não
demonstrou qualquer intenção de promover uma grande mudança no campo econômico. É claro que temos a esperança de
que, uma vez tomando posse e entrando
em contato mais próximo com as exigências impostas pela realidade, inclusive as
expectativas que de fato foram geradas
pela sua eleição, ele se disponha a promover uma guinada mais do que necessária
na orientação econômica da maior potência do mundo, revertendo o processo de
desindustrialização pelo qual os EUA estão
passando e reorientando a política econômica em geral para favorecer os setores
produtivos da economia sobre as ações especulativas, ou seja, o oposto da situação
que gerou a crise atual.

Feittinf define sua primeira diretoria
Sindicatos de Minas Gerais, Paraná e São Paulo unem forças à serviço do setor de TI.
A primeira diretoria eleita da Feittinf Federação Interestadual dos Trabalhadores
em Processamento de Dados, Serviços de
Informática e Tecnologia da Informação
dos estados de Minas Gerais, São Paulo e
Paraná – tomou posse no dia 29 de novembro, e foi eleito Antonio Neto, presidente do
Sindpd e CGTB, como também representante maior da federação, seu presidente.
A federação é um sonho antigo das
pessoas que militam pelos direitos dos
profissionais de Tecnologia da Informação. Essa nova entidade tem proporções
maiores, e traz como conseqüência “uma
categoria melhor representada”, segundo
Paulo Roberto de Oliveira, secretário de
Comunicação e Imprensa do Sindpd. “A
responsabilidade só aumenta, mas temos
certeza que a criação desta federação trará muitos benefícios aos profissionais do
setor, e ainda mais com a possibilidade da
criação de uma confederação futuramente”, explica o secretário.
A Confederação dos profissionais de
TI é um anseio dos profissionais do setor.
É necessária a unidade de três federações
para a formação de um órgão maior como
a confederação. Para isso, a Fenadados Federação Nacional dos Empregados em
Empresas e Órgãos Públicos e Privados
de Processamento de Dados, Serviços de
Informática e Similares – junto com o
Sindpd e outros sindicatos, decidiram se
unir para realizar esse importante passo
para a categoria. De acordo com Gustavo Oliveira, Secretário Geral do Sindpd,
“deviríamos unir a força de todos os trabalhadores para criar a confederação de
processamento de dados e tecnologia da
informação no Brasil todo”.
A federação conta com representantes
dos seis sindicatos que atuam nos estados de
Minas Gerais, Paraná e São Paulo. O recém

A primeira diretoria eleita da Feittinf - Federação Interestadual dos Trabalhadores
em Processamento de Dados, Serviços de Informática e Tecnologia da Informação dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

presidente eleito da federação, Antonio Neto,
se mostra empolgado com a unidade de todos os sindicatos da região e o compromisso
em lutar por melhorias para os trabalhadores. “Eu estou muito orgulhoso por termos
conseguido juntar estes seis sindicatos que
integram a nossa Federação. Eram pessoas
que não se conheciam ou estavam em lados
opostos até pouco tempo. Hoje estamos
juntos, unidos para realizar um sonho. No
passado tínhamos uma disputa. Hoje temos
uma luta conjunta, compreendemos a necessidade de somarmos forças do nosso setor”,
comenta Antonio Neto.
Além de Antonio Neto como presidente, o conjunto de diretoria é formada por
Wanderson Alves, secretário-geral; Abner
Teixeira, diretor de finanças; Dirceu, diretor de divulgação; Santo, diretor de saúde;
Ariston, diretor de TI; o Gustavo, diretor
de políticas sociais; Paulo Roberto de Oliveira, diretor de políticas sindicais; Ronaldo de Souza, diretor de formação; João
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Antônio, Marco Antônio Fonseca, Sijomar
Alberto e Sebastião Duarte, todos suplentes da diretoria; os membros do conselho
fiscal, formado pelos companheiros Emerson Morresi, Cleide Aparecida, Kenia Marina e Monique Cristina, na suplência.

Adolescência
Dr. Fernando Peres (*)
A puberdade é o período entre a infância e a vida adulta, é uma fase onde o indivíduo passa por profundas transformações
físicas e psicológicas, necessitando, por
parte do cirurgião-dentista, de uma atenção
voltada para os problemas específicos que
costumam ocorrer nessa faixa etária.
É necessário que o odontólogo crie
um vínculo de diálogo com o adolescente
para poder diagnosticar as causas de seus
problemas bucais. Por isso, uma boa anamnese (consulta inicial) deve abranger todos
os aspectos da vida do paciente, incluindo
aqueles que nem seus pais saibam. Por exemplo, uma menina que começa a tomar
anticoncepcional pode vir a ter deficiência
das vitaminas C, B6 e B12, o que causa sangramento gengival excessivo; ou um jovem
que é usuário de drogas pode apresentar
xerostomia (secura na boca). São problemas que, muitas vezes, são facilmente re-

solvidos se o dentista tiver a confiança do
paciente para expor essas intimidades.
Também existe, durante a puberdade, a
preocupação dos jovens com a estética e é
muito comum a procura por clareamentos,
aparelhos ortodônticos ou, até mesmo, a
colocação de piercings intra orais. Cabe ao
profissional orientá-los sobre as vantagens
e desvantagens de cada um desses tratamentos e o melhor modo de realizá-los.
O clareamento nessa idade não é muito
indicado, pois os dentes ainda estão finalizando sua formação e sua cor ainda não está
totalmente definida. Já o uso de piercings,
geralmente colocados na língua, pode acarretar vários problemas ao usuário, desde
fraturas dos dentes por mordidas acidentais até a formação de neoplasias (tumores)
entre a mucosa e o metal.
Os tratamentos mais comuns durante essa fase são as cirurgias (ex-

trações), as gengivites, as cáries e os
tratamentos ortodônticos.
As cirurgias são necessárias nos casos em que os dentes decíduos (de leite)
não caíram sozinhos, nos casos de dentes
supranumerários (dentes a mais nas arcadas) e nas extrações dos sisos; seja por falta de espaço, quando o siso não irrompeu
completamente e ficou impactado, ou por
motivos ortodônticos. Também podem
ser necessárias extrações de outros dentes por motivos unicamente ortodônticos,
mas esses casos são mais raros.
Gengivite é causada pelo acúmulo de
placa bacteriana entre os dentes e a gengiva. A placa, ou biofilme, forma-se assim
que o indivíduo ingere qualquer alimento e só é removida com a escovação. A
gengivite é a inflamação causada pela
escovação deficiente que não removeu
toda essa placa.

As pessoas que usam piercings nos lábios estão muito mais propensas a ter retracção das gengivas, comparadas com as
que não têm piercings. Este encolhimento pode causar a perda de dentes e também está associado a várias doenças nas
gengivas, conforme estudo da Escola de Odontologia da Universidade de Newcastle, no Reino Unido.
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As cáries podem ser causadas por escovação deficiente ou pelo apinhamento
dos dentes, que impede o acesso da escova a todas as faces dos dentes. As restaurações podem ser feitas de amálgama
ou de resina.
A ortodontia no adolescente é exclusivamente corretiva. Enquanto que na infância o
ortodontista guia a troca dos dentes decíduos
para permanentes com aparelhos móveis (ortodontia preventiva), na puberdade são usados
aparelhos fixos para posicionar os dentes corretamente nas arcadas (ortodontia corretiva)
e os aparelhos móveis para mantê-los nessa
posição (contenção). Os ossos da mandíbula
e da maxila possuem uma memória primária
das posições dos dentes e sua tendência é de
retornar à posição inicial (recidiva), por isso,
o uso das placas de contenção é imprescindível para desprogramar essa memória e reprogramá-la no novo posicionamento.
O tempo de uso do aparelho fixo varia
de acordo com cada caso e o uso da contenção é de, no mínimo, o mesmo tempo
que se usou o fixo.
Durante a adolescência também são
realizados os demais tratamentos: tratamento de canal, próteses ou até mesmo
limpezas mais profundas (raspagem).
Porém, os programas de prevenção (água
fluoretada, programas como o brasil sor-

ridente, etc), têm reduzido em muito a incidência desses problemas na saúde bucal
das novas gerações.
Ainda assim, é necessário que o indivíduo se habitue a freqüentar o consultório odontológico duas vezes ao
ano, para que sempre seja realizado um
diagnóstico precoce das afecções orais e

se realize um tratamento visando evitar
complicações maiores.
O dentista especialista em atendimento aos adolescentes é o odontohebiatra.
Obviamente, podem ocorrer casos de
fraturas resultantes de traumas, mas esses
tratamentos serão melhores explicados
nas próximas matérias.

A função do aparelho ortodôntico é corrigir a posição dos dentes pra fins de estética ou de mastigação. Os aparelhos ortodônticos podem ser fixos ou móveis,
dependendo da avaliação do ortodontista.

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

Leonardo Humberto Bucher (*)
Dia primeiro de fevereiro de 1975,
um sábado ensolarado na cidade de
Vitória-ES, marcou indelevelmente
minha vida. Após dois semestres
atuando na monitoria da matéria Introdução à Ciência dos Computadores
do curso de Engenharia da Universidade Federal do Espírito Santo, eu
começava a estagiar na Cia Vale do Rio
Doce, na época uma empresa de economia mista do governo federal, justo
no dia do meu aniversário de 21 anos.
Um belo presente de aniversário: entrar pela porta da frente, e sem necessidade de concurso público, na
estatal mais cobiçada da época! De lá
para cá, muita coisa mudou.
Desde o nome (eu era um profissional de Processamento de Dados),
até o salário (ao final do estágio, fui
contratado recebendo 18 salários mínimos mensais), passando pelo charme
(éramos considerados gênios por entender aquela “coisa” que alguns nem
conseguiam guardar o nome),
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tudo eram flores no nosso caminho.
Claro que não eram flores as intermináveis horas de testes e de perfuração de cartões, que, invariavelmente,
emba-ralhavam, atanazando a nossa
paciência. E já em meio aos cartões
perfurados se falava na necessidade de
haver o reconhecimento da profissão
de maneira formal.
Projetos de Lei tentando fazer isto
não faltaram. O que faltou, isto sim,
foi interesse que isto acontecesse por
parte do governo (este achava que
não podíamos nos organizar, seria
perigoso para a segurança nacional)
e sobrou lobby dos bancos (os donos
dos grandes CPD´s na época) contra
as propostas. De lá para cá, quase
tudo mudou!
Mudaram o nome da nossa profissão (depois de sermos transformados
em Engenheiros de Sistema, profissionais de informática, hoje somos Engenheiros ou Cientistas da Computa-

ção, profissionais de Tecnologia da
Informação), o nível salarial, o charme
da atividade, além da forma de exercer
nossas atividades. Cada vez mais os
salários se aviltam, chegando ao ponto
de haver convenções coletivas fixando
o salário de analista de sistemas em
pouco mais de 150% do salário mínimo, como confessa envergonhado o
presidente da Fenainfo - Federação Nacional das Empresas de Serviços Técnicos de Informática, Maurício Mugnaini.
O charme abatido de há muito pode
ser constatado em meio aos alunos nas
inúmeras faculdades que ministram
cursos da área. E a forma de exercer a
atividade exige muitas coisas que não
chegam nunca.
O tele-trabalho é uma delas! Já passou, e muito, da hora do profissional da
área poder atuar em locais físicos diferenciados de seus pares e de sua empresa.
Falamos sobre isto na revista anterior.
Acabaram-se os grandes cpd´s e o que se
tem hoje são os terminais inteligentes descentralizados e as estações de trabalho
individuais, tudo entremeado por esta
maravi-lhosa novidade que é a Internet.
A regulamentação do tele-trabalho, que
já seria uma bela coisa para o país, é uma
necessidade premente para os profissionais e empresas deste setor. Outra, e
eu cometeria a temeridade de afirmar, e
principal necessidade é a regulamentação profissional para os profissionais do
setor. E não só para estes profissionais.
Para uma leva enorme de novos profissionais que usam a informática para exercer plenamente a sua função principal.
São legiões de médicos, radiologistas, estatísticos, engenheiros, cientistas
sociais e políticos, etc

que usam a informática como principal
(ou quase) meio para alcançar seus resultados. Antes éramos nós, por nós e
para nós mesmos. Passamos a dividir,
com outras categorias, o conhecimento para fazermos os sistemas. Viramos
quase um contador, quase um engenheiro, quase um gerente de RH e por
ai adiante. Agora eles é que quase estão
virando analistas de sistemas, programadores e por ai em diante, também.
Há que se regulamentar para regularizar
esta torre de Babel moderna.
Um mercado sem regras, salários
ao sabor do vento e de ladeira abaixo,
insegurança geral e incentivo (e por
que não? indução) à geração de PJ´s
não podem dar em outra coisa que não
o quadro que hoje temos. Qual é ele?
Cem mil vagas, das cento e setenta mil
ofertadas em informática, sem ocupação
na rede de ensino superior, profissionais formados dirigindo táxis (ou vendendo bugigangas) enquanto governo
e empresários lamentam a ausência de
profissionais disponíveis para contratar.
A despeito da formação de quadros em
informática ter crescido mais que o dobro que a economia.
Acho que é fácil entender porque
chegamos a este quadro e que também
seja fácil implementar medidas simples
para se alcançar um estágio de plena
relação harmoniosa entre formação,
emprego e salários do setor. E o principal, talvez, e mais eficaz como ponto
de partida, a meu ver, situa-se no item
regulamentação profissional. Digo isto
baseado na argumentação dos próprios
empresários, nacionais e transnacionais, que pedem segurança
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jurídica e marco regulatório adequado
para poderem investir. É apenas isto
que se pede quando os profissionais
falam em regulamentação profissional.
Quando os segundo principais
interessados, os empresários, vão entender isto?

* Leonardo Humberto Bucher é articulista da Web Rádio Sindpd e secretário-executivo da Frente Parlamentar
Mista da Informática do Congresso Nacional. Ouça semanalmente o programa
Hiperlink Informática na Webrádio
Sindpd, no Portal www.sindpd.org.br e
acompanhe os comentários e entrevistas
feitos por Leonardo Humberto Bucher.

V Marcha dos trabalhadores em Brasília
Pela quinta vez os trabalhadores se
reuniram em Brasília numa grande marcha pelos direitos do trabalhadores. A 5ª
Marcha Nacional Trabalhadora ocorreu
no último dia 3 de dezembro, e arrastou
milhares de trabalhadores pelas ruas da
Capital Federal, que neste ano, reivindicavam a defesa do desenvolvimento e a
valorização do trabalho.
Organizada pelos líderes das seis centrais
sindicais (CGTB , CUT, Força Sindical, CTB,
NCST eUGT),esteanofoimais que necessário as
pressões dos trabalhadores por outros padrões
econômicos. A especulação financeira trouxe
grandes prejuízos para a economia mundial, e,
também, para o Brasil, prejudicando acima de
tudo a grande massa trabalhadora que não contribuiu para esta crise. “Neste momento da conjuntura, o que está colocado em primeiro lugar
é os trabalhadores se protegerem da crise. Por
isso defendemos ações e iniciativas para que a
classe não pague pela crise financeira mundial,
gerada pelo capital especulativo. Precisamos
garantir a manutenção do emprego e o poder
de compra dos trabalhadores, com a continui-

Classe trabalhadora unida faz marcha pela valorização do trabalho

dade do desenvolvimento em nosso país,
por meio dos investimentos na produção
e na infra-estrutura”, declarou Quintino
Severo, secretário geral da CUT - Central
Única dos Trabalhadores.
Para não ter maiores danos reais à
classe trabalhadora, o presidente do CGTB
- Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, Antonio Neto, sugere a continuidade
de programas como o PAC, programas

que fortalecem a infra-estruturas do país,
apostando num maior desenvolvimento
da economia real. “Uma das nossas principais bandeiras de luta é a continuidade
da aplicação dos recursos do Programa de
Aceleração do Crescimento, com sólidos
investimentos em infra-estrutura, elemento
essencial para o progresso com distribuição
de renda e empregos com carteira assinada”, declara o presidente da CGTB.

Também foi uma oportunidade para comemorar duas grandes vitórias, que foi a aprovação
da Convenção 151 da OIT (que regulamenta
a negociação coletiva no serviço público)
na Comissão de Trabalho da Câmara e recu-

peramos o trâmite da redução da Jornada do
Trabalho, dotada de regime de urgência pelo
presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia.
Nesse momento de crise de financiamento
no mercado mundial, foi necessário repensar
o impacto que isso trará a classe trabalhadora
e foi importante a mobilização dos trabalhadores para reivindicar medidas que protejam
os empregos no Brasil. Esse é o ponto colocado
também pelo presidente do Sindpd e da CGTB,
Antonio Neto, “Como afirmei em meu discurso
no ato de encerramento em frente ao Congresso, nós fomos mostrar ao presidente Lula que a
classe trabalhadora está unida e mobilizada para
defender as medidas necessárias para não deixar
que o Brasil seja atingido pela crise”.

Reivindicações
A marcha de trabalhadores foi formada
por aproximadamente 40 mil manifestantes
que ergueram a suas vozes, em Brasília, por
melhorias nas condições de trabalho, que
abrangem a todos os cidadãos brasileiros.
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Mundo (nada) cor de rosa
As medidas legais que amparam as mulheres
que sofrem violência domiciliar

A violência contra mulher já apareceu
em filmes, novela e, ultimamente, em revistas de fofoca. No entanto, este assunto
é muito sério e real. Um fato constrangedor e que, na maioria das vezes, não tem o
desfecho ideal pelo medo da humilhação
que a própria vítima sente e, por isso, quer
evitar. Isso é o que a leva a assumir, então,
o silêncio. Apesar de poucas saberem, as
mulheres já possuem uma estrutura mais
preparada para atendê-las em casos infelizes como a violência domiciliar. Existem
hoje 129 Delegacias da Mulher espalhadas
no estado do São Paulo. Um lugar preparado com psicólogos e policiais, que
trabalham para cumprir e assegurar os
direitos da mulher agredida, oferecendo
suporte à vítima com atendimento espe-

cializado para as mulheres. Direitos assegurados pela lei Maria da Penha.
A lei procura contemplar todas a estruturas afetadas de uma pessoa em situação de violência, inclusive a proteção na área trabalhista.
Ela assegura a manutenção do vínculo trabalhista e, quando necessário, o afastamento
do local de trabalho por até seis meses.
A dificuldade legal para punição dos
agressores é que muitas mulheres desistem de dar continuidade ao processo com
receio de retaliações do companheiro. A
lei determina, contudo, que a polícia aplique medidas de proteção imediatas, para
garantir a integridade da denunciante.
Segundo J.M.S, vítima de violência doméstica por parte do seu ex-marido, a polícia

Pablo Picasso

interviu quando ela acionou a delegacia
da mulher. “Tive que denunciar e manter
a denúncia, foi imposto a ele uma distância que ele não poderia ultrapassar. E ele
ficava no limite dele.”, conta J.M.S.
De acordo com a Lei Maria da Penha, o
juiz pode determinar, em até 48 horas, que
o agressor seja impedido de se aproximar
da vítima. Pode ainda impedir a freqüência
de lugares comuns e o contato por meio de
qualquer meio de comunicação do agressor
com a vítima, seus familiares e testemunhas.

Maria da Penha, a mulher
Maria da Penha Maia Fernandes, conhecida apenas como Maria da Penha. Esse
nome se tornou muito mais do que como
essa cearense é chamada pelos amigos e
familiares, mas esse nome está, principalmente, nas bocas de juristas quando condenam homens que comentem um dos crimes
mais covardes: a violência contra a mulher.
Maria da Penha é o nome dado à lei
11.340, sancionada pelo presidente Lula,
em 2006. Após tristes acontecimentos no

domicílio de Maria da Penha, causados pelo
seu ex-marido, acarretando em problemas
incontornáveis para a sua saúde; essa farmacêutica transformou sua vida numa luta
pelos direitos das mulheres que sofrem com
a violência doméstica, conseguindo até que
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA - Organização dos Estados
Americanos, condenasse o Brasil por negligência e omissão pela demora na punição
do marido, em 2001.

Sua militância de mais de trinta anos culminou numa das leis mais avançadas do mundo em relação à proteção da mulher contra a
violência domiciliar. Mas sua luta continua, e
quer ampliar ainda mais o número de delegacias da mulher, que se tornaram num grande
suporte para todas as mulheres. “[A minha
batalha hoje é] ampliar o número de delegacias da mulher e que todos os lugares tenham
esse atendimento especializado com pessoas
capacitadas”, define Maria da Penha.

prevenção, proteção e garantia às mulheres que sofrem violência.
O pacto assinado traz investimentos
aos serviços de proteção à mulher. Cerca
de R$ 1 bilhão serão disponibilizados
para obras como a construção, reforma
e equipagem de 764 serviços da Rede de

Atendimento à Mulher em situação de
violência, a capacitação de três mil CRAS
- Centros de Referência de Assistência
Social e CREAS - Centros Especializados
de Assistência Social; medidas essas que
irão fortalecer o combate à exploração
sexual e ao tráfico de mulheres.

Lei Maria da Penha
No ano do jubileu do Conselho Estadual da Condição Feminina e dia internacional pela Eliminação da Violência
Contra a Mulher, comemorado no dia 25
de novembro, o governo assinou pacto
nacional que prevê atuação integrada da
União, estados e municípios em ações de
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Esporte,
um ano de muitas vitórias
O Sindicato começou o ano de 2008
com o pé direito. Além de conseguir
um bom acordo da CCT – Convenção
Coletiva de Trabalho – também foi um
ano muito bom dentro das quadras
para os times do Sindpd.
Logo no mês de maio, as equipes que
representam o sindicato participaram
dos Jogos da Cidade, realizados na capital paulista. Dentro da etapa regional, as
equipes do Sindpd disputaram cinco finais, conseguindo vencer três, na etapa
realizada na região da Lapa.
Nessa primeira fase é necessário
destacar a equipe de basquete masculino, que conseguiu pela quinta vez o
titulo da etapa regional; já a equipe de
futsal feminino, conseguiu pela terceira
vez o titulo de campeã, também na etapa regional da Lapa.

Campeonato interno de futsal Sindpd

Futsal feminino Sindpd, se preparando
para as finais

Walter Feldman, secretário municipal
de esportes de São Paulo entre Ronaldo Luiz e Celso Lopes do Sindpd

Após o título dos Jogos da Cidade as
atletas do Sindpd são entrevistadas
pelo canal Band Sports

Equipe de Vôlei Máster no Brasileiro de
Saquarema. No centro, o presidente da
CBV, Ary Graça

Equipe de vôlei masculina que foi vicecampeã nos Jogos da Cidade

Essas cinco equipes foram classificadas para a etapa municipal dos
Jogos da Cidade. A segunda fase foi
disputada no mês de setembro e reunião todas as equipes classificadas
nas etapas regionais, ou seja, os melhores times da cidade de São Paulo.
Todas as cinco equipes chegaram
longe no principal torneio amador da
capital paulista. A equipe masculina
de basquete e o time de vôlei master
foram eliminados nas quartas de finais das respectivas competições. Já
o futsal feminino alcançou a terceira
posição no torneio.
No entanto as equipes de vôlei
feminino e masculino chegaram até
a última partida da competição, tra-

zendo orgulho à todos associados
do Sindpd e seus funcionários. O
time de vôlei masculino ficou com
a segunda colocação, ficando com a
medalha de prata.
No entanto, o time de vôlei feminino foi o grande campeão. Após
vencer a final, se tornou o maior time
de vôlei feminino da liga amadora da
cidade de São Paulo.
Parabéns a todos os esportistas
que mostraram na quadra a força e a
união do Sindpd. Temos certeza que
em todo o ano de 2009 vamos suar
muito a camisa para buscar os títulos
que a categoria merece.
Torcemos que 2009 venha com
mais medalhas!
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As dicas para o verão com o Sindpd,
a praia do Portinho, em Ilhabela

Ilhabela Vista do alto

O Sindpd disponibiliza nesse verão
uma opção fantástica para você e sua família
aproveitarem os dias de sol: a praia do Portinho, em Ilhabela. Um lugar paradisíaco, onde
a maioria das casas pertence ao Sindpd.
Então não perca tempo para reservar o
fim de semana ou temporada numa das casas. Cada uma delas já vem equipada com TV,
microondas, geladeira, fogão e churrasqueira, além de estarem pertinho da praia.

Você, associado, pode usufruir
destes fantásticos locais por preços
acessíveis. Participe dos sorteios para
curtir e economizar nas colônias do
Sindpd. Além de Portinho, o Sindpd
mantém diversas colônias para os associados aproveitarem o verão numa boa.
Confira no portal do Sindpd – www.
sindpd.org.br – mais detalhes destas
colônias e de diversas outras.
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Vila, todo charme do centro da cidade

Aproveite os convênios com as
instituições de ensino
Todo fim e início de ano é uma época
com muitos acontecimentos: Natal, a vinda de um novo ano e férias para alguns.
Mas também significa, para muitas pessoas, compromissos educacionais como
rematrícula, vestibular e provas.
O mercado de trabalho exige cada
vez mais do profissional e todos os anos
aumentam o número de profissionais que
buscam ingressar no mercado de trabalho.
Por isso, nós do Sindpd procuramos promover cada vez mais parcerias para que
você, associado, esteja mais preparado para
ocupar as vagas do setor da Tecnologia da
Informação e Processamento de Dados.
Fique ligado nos convênios, que todos os meses são atualizados no portal
do sindicato. Temos parcerias com escolas de idiomas, colégios, cursos técnicos,
faculdades e universidades. Não deixe
de aproveitar os descontos que você tem

direito, a categoria cresce com a sua capacitação, mas quem mais ganhe é você.
O Sindpd considera muito importante
a qualificação do trabalhador e esse aprimoramento também se passa pelo ensino.
Por isso, o sindicato trabalha para ampliar as
parcerias com as mais diversas instituições
de ensino, assim, o associado pode usufruir
dos descontos que o Sindpd mantém.

Abaixo, por exemplo, estão todas as
instituições de ensinos de línguas com
quem o Sindpd mantém parcerias e que,
você associado, pode matricular-se e usufruir os descontos.
Portanto, entre no portal do Sindpd,
www.sindpd.org.br, e fique por dentro
das instituições que possuem parceria
com o sindicato.

Para se destacar aprenda um novo idioma
Descontos nos cursos de idiomas
para você e sua família. Hoje,
ter mais de um idioma é uma
necessidade para a ascensão
profissional. Estude mais com os
descontos do Sindpd.

www.fisk.com.br

www.wizardsaopaulo.com.br

www.yazigi.com.br

www.ccaa.com.br
www.sp.senac.br

www.skill.com.br

www.yellowback.com.br

www.uplanguage.com.br

www.reachme.com.br

www.escolamandarim.com.br
www.ccbeusbc.com.br

www.excellentglobaltatuape.com.br

www.mackenzie.br
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www.yesky.com.br

Wet’n Wild
O verão já chegou e o Sindpd disponibiliza dezenas de convênios para que
os associados possam aproveitar bem os
seus merecidos dias de folgas com sua
família. Além das ofertas de hotéis e
pousadas, o sindicato possui convênio
com um dos principais parques aquatico
do país: Wet’n Wild.
Wet’n Wild pertence à uma das maiores cadeias de parque aquáticos do mundo e no Brasil ela possui uma estrutura bem localizada para
muitos associados. O parque fica na rodovia
Bandeirantes, na divisa da cidade de Vinhedo,
apenas a 72km da capital de São Paulo.
Portanto, essa é uma oportunidade para
você, associado, e sua família aproveitar o
sol e o verão e ainda economizar. Ingressos
possuem validade, por isso, entre em contato com o Sindpd ou acesse o site para saber
os valores. No site, você encontrará muitos
outros descontos, fique ligado e aproveite
os descontos que o sindicato oferece nos
convênios para os associados.

www.wetnwild.com.br

Turismo Urbano
Os associados do Sindpd também
podem curtir diversos parques e passeios
para toda a sua família. Confira todos os
convênios e os respectivos descontos no
site www.sindpd.org.br

www.sescsp.org.br

www.omundodaxuxa.com.br

www.thermasdovale.com.br

www.fabricasaopaulo.com.br

www.aquariodesaopaulo.com.br

www.chequeteatro.com.br

www.parquehopihari.com.br

www.playcenter.com.br
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www.cinemark.com.br

www.clubefantasy.com.br

www.parquemonica.com.br
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