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Caro leitor,

Nossa revista só foi impressa nes-

te mês de abril porque traz um novo 

projeto gráfico com uma proposta 

de ser ainda mais claro e dinâmico 

sobre os assuntos importantes para 

você, leitor. E, principalmente, para 

informar com maior propriedade aos 

nossos associados sobre as ativida-

des sindicais e políticas que envolve-

ram o nosso sindicato como: CCT do 

Sindpd, pacto de inclusão de pessoas 

com necessidades especiais, reforma 

da nossa sede própria, encontro da 

diretoria da Federação Sindical Inter-

nacional, entre outros assuntos. 

 Todos acompanharam que este 

ano começou conturbado em virtu-

de das dificuldades econômicas que 

atingiram o nosso país. Foi um perí-

odo de muita mobilização. Além das 

diversas manifestações que promo-

vemos, as centrais sindicais, para im-

pedir que os avanços conquistados 

fossem por água abaixo, tivemos uma 

série de atividades que envolveram a 

nossa categoria e o conjunto da clas-

se trabalhadora. Denunciamos, por 

exemplo, que as demissões promo-

vidas pelos monopólios nacionais e 

internacionais não passavam de uma 

chantagem a fim de tentar emplacar a 

flexibilização dos direitos trabalhistas 

e pela busca de novas benesses por 

parte do governo.

Desde o início do ano, já tivemos 

dois encontros com o presidente  

Lula para analisar a situação econô-

mica e apontarmos saídas conjuntas 

que diluíssem os problemas enfrenta-

dos por alguns setores econômicos, 

principalmente os que dependiam di-

retamente das exportações.

Sabemos que o Brasil não foi atin-

gido pela crise da mesma forma que 

outros países. Isso ocorreu, sobretu-

do, em virtude das mudanças estru-

turais pelas quais o país passou nos 

últimos anos. O PAC, que restabele-

ceu o papel do Estado como indutor 

do desenvolvimento, os aumentos do 

salário mínimo, da massa salarial, os 

programas sociais e uma gama de 

obras em infra-estrutura robustece-

ram o nosso mercado interno e, de 

certa forma, nos proporcionaram uma 

certa imunidade contra a pneumonia 

que assolou o planeta.

Entretanto, ainda temos barreiras 

a superar. No início deste mês (8 de 

abril), tivemos um novo encontro com 

o presidente Lula. Ressaltamos que 

o governo tomou medidas louváveis 

para evitar o agravamento da crise. 

Tivemos problemas por que carre-

gamos o peso do Banco Central. 

Como eu disse no início do ano: Se 

o Copom tivesse sinalizado no ano 

passado com uma redução dos ju-

ros, a nossa situação econômica 

seria diferente.  Mas o Copom não 

só manteve os juros como vem rea-

lizando os cortes a passos de tarta-

ruga, imprimindo o mesmo ritmo na 

economia. Temos claro que se não 

resolvermos esta questão, as medi-

das do governo não terão o efeito es-

perado, será como colocar água num 

balde furado.

 Insisti com o presidente Lula que 

precisamos romper a barreira dos dois 

dígitos na próxima reunião do Copom. 

Não é possível que continuemos com 

a maior taxa de juros do mundo. De 

nada adiantará batermos nos spreads, 

como fizemos nos últimos meses, se 

o BC não fizer a sua parte e puxar a 

redução de forma significativa.

Neste ponto, chamamos a atenção 

também para o superávit primário. Todos 

os países do mundo estão trabalhando 

com déficits em suas contas. Portanto, 

não há justificativa para o governo federal 

fazer superávit acima de 1%. 

Estaremos nos reunindo nos pró-

ximos meses para acompanhar deta-

lhadamente as oscilações na econo-

mia. Estamos estudando e finalizando 

novas propostas, que apresentare-

mos ao governo.

Vou aproveitar este espaço para 

falar um pouquinho também sobre 

a nossa Campanha Salarial de 2009. 

Embora os efeitos da crise não tives-

se nos atingido de forma contundente, 

tivemos que apertar bastante o patro-

nal para garantir um bom aumento real 

nos salários e uma melhora significati-

va nos pisos, que você terá com mais 

detalhes nas próximas páginas.

Para finalizar, lembro a todos que 

em agosto acontece o aniversário de 

25 anos do Sindpd. Já estamos pre-

parando a festa de aniversário, para 

agosto, e a comemoração da inau-

guração da nova sede, ainda neste 

semestre. Contamos com a sua pre-

sença nestes eventos que consagra-

rão o crescimento e as conquistas de 

nossa categoria e do sindicato.

Temos uma ampla pauta com as-

suntos interessantes e diversificados. 

Confira e boa leitura!

Presidente

editorial

Um ano de desafi os e comemorações
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caixa de entrada    espaço do leitor

Almir Rogério Martinelli Saca 
PrismCall Serviços Empresarias Ltda

André Luis Gomes
Totvs

Claudio Ramos 
Midbyte Informática

Daniel Henrique Bragagnolo 
Sonda Prockwork 

Denise Durães 
599 Tecnologia em gestão de informações 

Fabiano Banin 
Linx Sistemas

Helena Pchevunziske 
Seade

João Felipe Moradei 
Onset Tecnologia 

Leandro Zuliani
Orolix Desenvolvimento de Software Ltda

Márcio Veloso de Oliveira 
Certisign Certifi cadora Digital

Marco Roberto Soares
RSI Informática

Mauricio Santos Pinto Junior 
Totvs

Róbson Pereira Fernandes
Bull Ltda

Rodrigo Marques dos Santos
EDS

Thaiana Hamilton
OKTO Mobile Ideas

Wenderson Batista da Silva 
Tivit

Errata
Na Revista do Sindpd nº 19, a legenda e a localidade da 
unidade da Fidelity citada na matéria sobre a eleição dos 
membros da CIPA, na página 7, é Vulcabrás, e não Rosário, 
conforme escrevemos.

Caixa 
de Entrada

16 Ganhadores
Promoção Em Rede

MANDE SUAS OPINIÕES, SUGESTÕES, PROPOSTAS DE REPOR-

TAGENS OU FOTOS. NÃO SE ESQUEÇA DE ENVIAR NOME, IDADE, 

PROFISSÃO E Nº DE ASSOCIADO.

A Revista SINDPD se reserva o direito de editar e publicar apenas 

trechos dos e-mails. 

REVISTASINDPD@SINDPD.ORG.BR

Em Rede

O que é acidente de percurso?

É aquele sofrido pelo empregado no deslocamento da sua 

casa para o local de trabalho e vice-versa, qualquer que seja o 

meio de locomoção. 

Como faço para atualizar meus dados junto ao Sindpd?

Clique na opção “FILIE-SE” em nosso site e em seguida em “Alte-

ração de Cadastro”, e preencha os dados que deseja atualizar. 

Se mudar de emprego, ou ficar desempregado posso continuar 

associado ao Sindpd?

Mudando de emprego, pode continuar associado se mudar para 

uma empresa da categoria.  Quanto a ficar desempregado pode 

continuar associado desde que cumpra com suas obrigações com 

o sindicato, pagando uma anuidade através de boleto enviado pelo 

Sindicato à sua residência com valor total de R$ 93,60 referente a 

mensalidade de R$ 7,80 multiplicada por 12 meses. 

Resposta da promoção Em Rede 
página, 13: “Acompanhe diariamente 
na Web Rádio Sindpd o programa 
Em rede, e fique atualizado com as 
notícia do setor de tecnologia”.
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Serpro/Dataprev

Entre os dias 21 e 24 de março ocor-

reu, em Brasília, a plenária Nacional das 

empresas estatais federais Serpro e 

Dataprev. O Sindpd, através dos seus 

diretores Hamilton Brandão, Roberto 

Dantas de Araújo e Francisco Carlos 

Beserra, juntamente com as Organi-

zações por Local de Trabalho – (OLT),          

da Serpro e Dataprev reuniram-se para 

tirar as pautas de reivindicações e a li-

nha de negociação dos trabalhadores 

destas estatais, pois a data-base deles 

é em maio.

Acompanhe no Portal do Sindpd 

www.sindpd.org.br as notícias sobre 

as negociações.

ASSEMBLÉIA DEFINIU AS PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES

Prodesp
DIREITO A 1/6 É PREVISTO 

EM LEI

O Sindpd, como representante 

legal dos trabalhadores da empresa 

Prodesp, entrou com ação processu-

al no Tribunal Regional do Trabalho 

da 2ª região, 5ª vara do trabalho, para 

reivindicar o direito a 6ª parte, previsto 

em lei. Teremos a 1ª audiência sobre 

esta questão no dia 14 de setembro.

O artigo 129 da Constituição Es-

tadual define que todos os traba-

lhadores que cumprem 20 anos no 

funcionalismo público têm direito a 

chamada “6ª parte” de acréscimo 

no seu salário. A justiça já decidiu 

que não somente os trabalhadores 

concursados têm este direito, mas 

todos os servidores que trabalharam 

no mínimo 20 anos como funcionário 

público em qualquer empresa públi-

ca do estado de São Paulo. 

Prodesp demora, mas
paga o reajuste salarial

Até o início de março poucas em-

presas da categoria ainda não haviam 

aplicado a Convenção Coletiva de Tra-

balho de 2009. A Prodesp, que ainda 

estava inadimplente com seus empre-

gados, pagou, no 6 de março, o dissídio 

previsto no acordo coletivo assinado 

entre o Sindpd e o Seprosp, o sindicato 

patronal, nas rodadas de negociação. 

Os trabalhadores receberam o reajuste 

salarial de 7,1% e o retroativo referente 

aos salários dos meses anteriores.

Após 3 rodadas de negociação 

no MTE, dia 19 de março, os traba-

lhadores da DTS que trabalhavam na 

IBM receberam as verbas rescisórias 

referentes ao término do seu vínculo 

profissional com a empresa. 

A IBM foi responsável pelo encerra-

mento do contrato de serviço prestado 

pela empresa DTS. O pagamento da 

DTS/IBM
IBM É OBRIGADA A PAGAR AS VERBAS RESCISÓRIAS

rescisão do contrato de trabalho dos 

mais de 350 funcionários da DTS. Foi 

definido na mesa de conciliação que 

ocorreu na 1ª quinzena de março.

As homologações ainda não 

aconteceram, mas os trabalha-

dores podem ficar certos de que 

o Sindpd dará toda a assistência 

jurídica necessária.

Após decisão judicial, no dia 24 

de março, o diretor do Sindpd, João 

Barreto, foi reintegrado ao quadro de 

funcionários da Prodesp. Funcioná-

rio da empresa desde 1971, Barreto 

foi demitido em abril de 2005, desde 

então, corria na justiça o processo 

contra a demissão do sindicalista. 

Com decisão favorável no caso, o 

diretor foi readmitido na Prodesp.

Diretor do Sindpd
é reintegrado
na Prodesp

rrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooooooooo
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sindical    capital

A Prodam, até o final de março, não 

havia pago o dissídio coletivo da cate-

goria, ou seja, não aplicou a correção 

salarial da Convenção Coletiva de Tra-

balho para 2009. Além de não pagar 

o dissídio, as negociações do acordo 

complementar à CCT não haviam sido 

iniciadas, o que envolve cláusulas como 

vale alimentação, vale refeição, auxílio 

de bolsas de estudos, complemento de 

auxílio previdenciário, dentre outros. 

Por solicitação do Sindpd, no 

dia 23 de março, foi realizada, no

Seprosp, uma mesa de conciliação 

para tratar da renovação do acordo 

coletivo, pagamento do dissídio e do 

adiantamento do 13º salário nas fé-

rias. Nesta reunião, os representantes 

da empresa pediram o prazo até o dia 

27 de março para manifestar-se com 

relação ao cumprimento dos itens. 

Com relação à negociação do acor-

do complementar, a Prodam remeteu 

Prodam
ATUAÇÃO DO SINDPD E DO CRE 

GERA NEGOCIAÇÕES NA PRODAM

uma carta para o Sindpd e, agendou a 

abertura das reuniões de negociação 

para o último dia 14 de abril. Quanto 

ao pagamento do 13º salário por oca-

sião de férias, a empresa já o efetuou.

No mesmo dia, 23 de março, acon-

teceu a assembléia geral dos trabalha-

dores da Prodam, onde foi discutido o 

pagamento e a regularização do Ban-

co de Horas, conforme foi estipulado 

na Convenção Coletiva da categoria. 

Alguns dias após a assembléia, a em-

presa pagou os respectivos bancos de 

horas de seus trabalhadores.

Accesstage Tecnologia Ltda

Amadeus Brasil Ltda

Amdocs do Brazil Ltda

Braspag Tecnologia em pagamento Ltda

Experian Marketing Services Ltda

Getronics Ltda

Interchange Serviços S/A

Intesy Tecnologia da Informacao Ltda

Icaro Technoligies Ltda

Mercado Eletronico S/A

PLR
CONFIRA ABAIXO AS EMPRESAS QUE, DESDE JANEIRO, ACORDARAM COM SEUS 
TRABALHADORES A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – (PLR)

Oracle do Brasil Sistemas Ltda

Proda 3 Processamento de Dados Ltda ME

Programarte cons. e des. de software Ltda

RBDS Desenvolvimento de Software Ltda

Samsung SDS Latin America Sol Tecn Ltda

SAS Institute Brasil Ltda

Secom do Brasil com de equip.eletr.Ltda

Supportcomm S/A

T-Systems do Brasil Ltda

Unisoma Computacao Ltda
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Entre as comemorações dos 25 

anos do Sindpd, o sindicato presenteia 

o associado com um novo espaço, que 

trará, ainda mais qualidade no atendi-

mento ao trabalhador. A futura sede 

está localizada na, esquina da rua Barra 

Funda com a av. Angélica.

Essa sede é consequência de mais 

de duas décadas de luta e dedicação 

para valorizar o profissional e todo o 

setor de processamento de dados e 

tecnologia da informação. E você, as-

sociado, é importante nesta história.

A obra está dentro do prazo esti-

pulado. A reforma da nova sede está 

em rítimo acelerado e já se encami-

nha para o seu término. Portanto, 

Contagem regressiva para a nova sede
A PREVISÃO É QUE AINDA NESTE SEMESTRE FIQUE PRONTA A

NOVA “CASA” DO ASSOCIADO.

acompanhe a obra, pois este espaço 

é de todos os associados.

A Informov, empresa responsável 

pela obra, escolhida por meio de lici-

tação, exibe em seu website (www.

informov.com.br) o progresso intei-

ro da obra, cada tijolo que foi tirado 

ou colocado. Basta acessar o link 

“acompanhe sua obra”, no site, e, 

nos campos de e-mail e senha, pre-

encha os dois com o nome do sin-

dicato: “sindpd”. Assim, você será 

direcionado para a área restrita, com 

informações e fotos de todas as eta-

pas realizadas até o dia do acesso.

Prodam/Montana
SINDPD VENCE NA JUSTIÇA, AGORA A BATALHA É PELOS TERMOS RESCISÓRIOS

No dia 09 de dezembro, após 

processo do Sindpd contra a Mon-

tana S/A, a justiça determinou que o 

pagamento dos salários, 13º salário, 

vale transporte e vale refeição dos 

funcionários fossem feitos pela Pro-

dam. A Montana, ao alegar que houve 

a rescisão do contrato com a Prodam 

e que não possuía condições finan-

ceiras de pagar os salários, o debate 

jurídico do assunto sobre a responsa-

bilidade solidária foi suscitado. A jus-

tiça decidiu que a Prodam pagasse os 

funcionários, pois ela era a subsidiária 

que havia contratado a prestação de 

serviços da Montana.

Meses antes, em setembro de 

2008, a Montana não havia pago, des-

de o início do ano de 2008, o dissídio 

coletivo de acordo com as cláusulas 

do Acordo Coletivo da ca-tegoria. Em 

outubro, após reunião, a empresa pa-

gou as diferenças salariais retroativas 

a janeiro de 2008. 

Resolvido o problema de paga-

mentos deste período, a empresa, 

novamente, não pagou os salários 

dos meses de outubro e novembro. 

Os funcionários sem receber, reali-

zaram assembléia e decidiram entrar 

em greve. 

Assim, no fim de janeiro, o Sindpd 

convocou uma mesa de entendimen-

to junto ao Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) com a solicitação 

dos termos de rescisão de contrato 

de trabalho. O sindicato conseguiu 

receber os termos de rescisão para 

efeitos de saque do Fundo de Garan-

tia do Tempo de Serviço (FGTS) e do 

seguro desemprego, mas os traba-

lhadores ainda não receberam tudo 

ao que tem direito. Assim, o Depar-

tamento Jurídico do Sindpd entrará 

com uma ação da justiça para que os 

funcionários recebam o salário de de-

zembro, a 2ª parcela do 13º salário e 

os respectivos benefícios. 
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Vitória na justiça para os trabalhadores da Victus

O departamento jurídico do Sindpd 

conseguiu uma importante vitória na 

justiça contra a empresa Victus. 

A justiça decidiu que os trabalha-

dores da empresa terceirizada Victus 

que prestavam serviço junto aos Cor-

reios de Bauru, recebessem integral-

mente os seus respectivos pagamen-

tos, o que ocorreu em outubro. 

O Dr. Paulo Ribas, advogado da 

delegacia regional do Sindpd de Bau-

ru, esclarece que dentre as inúmeras 

irregularidades corrigidas pela decisão 

judicial que condenou a Victus, desta-

cam-se a inexistência de registro em 

Carteira Profissional no início do Con-

trato de Trabalho, vez que a empresa 

fornecia apenas RPA - Recibo de Paga-

mento à Autônomo, desconsiderando 

assim a legislação o trabalhador e, ain-

da, a inconstitucional redução de salário 

durante o contrato de trabalho. 

Os valores recebidos pelos ex-

empregados da Victus variam de 

R$ 5.000,00 à R$ 7.000,00 e foram 

pagos diretamente pelos Correios 

após receberem a condenação judi-

cial, já que esta era subsidiária. 

A situação dos 

trabalhadores

da Rio Azul

não é diferente

Após a Rio Azul fechar as por-

tas e deixar todos os trabalhado-

res sem salário e sem rescisão, o 

Sindpd ingressou com ação na 

Justiça e conseguiu o bloqueio de 

parte do dinheiro que a empresa 

terceirizada tinha para receber 

dos Correios.  

Assim, as ações na Justiça dos 

empregados contra a Rio Azul que 

trabalhavam nos Correios, estão 

parcialmente garantidas. Todas 

as sentenças judiciais proferidas 

através do Fórum Trabalhista de 

Bauru foram, sem exceção, julga-

das procedentes. 

A batalha certamente ainda 

será longa, mas é certo que todos 

receberão o que lhe é devido. 

Exímia / Caixa Econômica Federal

A Justiça julgou procedentes as 

ações apresentadas pelo Sindpd em 

defesa dos trabalhadores da empre-

sa Exímia que prestavam serviços à 

Caixa Econômica Federal – (CEF).

As 25 ações nas cidades de Bau-

ru, Botucatu, Jaú e Avaré foram favo-

ráveis aos trabalhadores e condena-

ram a Exímia e a CEF a pagarem as 

verbas rescisórias aos empregados. 

Praticamente todos os ex-funcio-

nários tiveram seus pedidos antecipa-

dos de saque de FGTS e liberação de 

Seguro Desemprego deferidos pelos 

Juízes do Trabalho e já receberam tais 

valores, restando ainda o pagamento 

das verbas rescisórias determinadas 

pelas sentenças. Os funcionários que 

ainda não acionaram judicialmente 

podem fazê-lo procurando a delegacia 

regional do Sindpd. 

O Sindpd está de olho no novo 

processo licitatório a fim de que não 

se permita novamente o flagrante 

desrespeito dessas empresas aos 

direitos dos trabalhadores.
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sindical    interior

Em Sorocaba, os associados do 

Sindpd e seus familiares podem fa-

zer tratamentos de saúde bucal e de 

muitos outros com diversos descon-

tos nos novos convênios firmados. 

A Clínica Vida Viva oferece ses-

sões de RPG, nutricionista, psicote-

rapia, massoterapia e vários trata-

mentos com descontos de até 50%. 

Na JTC Odontológico, com clíni-

cas em Sorocaba, Itu, Salto e Por-

to Feliz, os sócios do Sindpd têm 

descontos de 20% nos tratamentos     

odontológicos e opções de paga-

mentos facilitadas.

Para atender os sócios que estudam 

na Faculdade Anhanguera de Bauru, o 

Sindpd firmou o convênio com a Ins-

tituição e, agora, oferece descontos 

que chegam a 32%, de acordo com o 

curso. Entre os cursos que a faculdade 

oferece, alguns são de grande interesse 

para a categoria como Ciência da Com-

putação e Gestão de Tecnologia da In-

formação, que, este ano, estão com as 

mensalidades e com os valores de R$ 

319,00 e R$ 445,00, respectivamente. 

Para usufruir dos descontos, os 

associados devem retirar na delega-

cia regional do Sindpd a declaração 

de sócio do sindicato e apresentar 

na secretaria da faculdade. 

Informações na Regional de Bauru, 

pelo telefone (14) 3234-4965, na própria 

Faculdade Anhanguera, pelo telefone 

0800-941-4444, ou ainda pelo site

www.unianhanguera.edu.br.

Ensino superior com desconto

Contra a precarização na prestação de serviços
Após constatar irregularidades 

na contratação de empregados ter-

ceirizados que prestam serviços à 

Flextronics e do não cumprimento 

da Convenção Coletiva de Trabalho, 

a delegacia regional de Sorocaba in-

gressou com pedido de fiscalização 

na Gerência Regional do Trabalho e 

Emprego de Sorocaba.

E, constatou-se que a empresa 

Flextronics não cumpria a Conven-

ção Coletiva de Trabalho da cate-

goria. Além disto, os empregados 

terceirizados trabalhavam em situ-

ação irregular, com 25 empregados 

contratados como pessoa jurídica 

ou cooperados. Após a autuação, 

estes trabalhadores foram contrata-

dos diretamente pela    Flextronics 

e, agora, possuem as suas carteiras 

de trabalho devidamente assinadas 

na empresa.

Garantia de emprego na GFT

Na empresa GFT Brasil, o 

Sindpd, através das ne-

gociações, conquistou 

a garantia de emprego 

pelo período de 6 me-

ses para os trabalhado-

res de nível júnior e de 1 

ano para os trabalhado-

res de nível sênior, com 

a renovação do acordo 

de banco de horas.

Descontos para 
associados

A garantia de emprego 

foi condicionada a não 

existir alguma falta grave 

por parte do trabalhador 

e que as duas avaliações, 

semestral e anual, sejam 

positivas. Nestas avalia-

ções, o Sindpd está em 

negociações para im-

plementar o pagamento 

de bônus aos funcionários.   
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O Sindpd realizou diversas ativida-

des em conjunto com outras organiza-

ções no Fórum Social Mundial (FSM), 

realizado entre os dias 27 de janeiro 

e 1º de fevereiro, em Belém-PA. Além 

de participações em diversas me-

sas de debates, o Sindpd juntamen-

te com o Departamento Intersindical 

de Estudos e Pesquisas de Saúde e 

dos Ambientes de Trabalho (Diesat) 

elaboraram quatro mesas temáticas: 

Violência, Sociedade, Meio Ambiente 

e Saúde do Trabalhador; Saúde Men-

tal e os Trabalhadores; Seguridade 

Social, Sistema de Saúde do traba-

lhador na América do Sul e no Brasil; 

Nanotecnologia, Novas Tecnologias e 

Saúde dos Trabalhadores.

Outras instituições como a Rede 

nacional de Nano Tecnologia e o SEEL 

(Sindicatos dos Empregados de Edito-

ras de Livros), também apoiaram a rea-

lização destes debates.

Participaram das mesas diversos 

especialistas, nacionais e internacio-

nais, como a drª. Marta Maria Alves; drª. 

Marivalda Marinho; Margarida Barreto 

-NEXIN/PUC/SP; Prof Dr. José Rober-

to Heloani, da UNICAMP/FGV; Stênio 

Dias Rodriques, do Ministério da Saú-

de; Maurício Torres, da ALAMIS; Joa-

quin Niedo; drª. Arline Arcuri e Vicente 

Pimenta, do SEEL.

Segundo dados da OIT, aproxi-

madamente 10% dos trabalhadores 

apresentam sintomas de ansiedade, 

adquiridos por conta do trabalho. 

Nos Estados Unidos, entre 30 e 44 

milhões de dólares são gastos com 

tratamentos e medicamentos para 

depressão por ano. A doença chega 

a afetar 10% dos adultos que pos-

suem uma média de idade que pode-

riam ser economicamente ativos. Isso 

gera cerca de 200 milhões de dias de 

trabalho por ano. Na União Européia, 

cerca de 3% a 4% do Produto Inter-

no Bruto é gasto com problemas de 

saúde mental.

Os temas tratados foram de vital 

importância para as discussões, prin-

cipalmente quando confrontamos os 

dados as OIT e os debates na mesa 

sobre a Saúde Mental do Trabalhador.

Segundo o Secretário de Saúde 

e Segurança do Trabalho do Sindpd, 

Pérsio Dutra, o Peninha, a programa-

ção organizada pelo Sindpd em parce-

ria com outros órgãos, teve uma boa 

recepção pelo público e atraiu para o 

debate muitos sindicalistas e repre-

sentantes de associações que traba-

lham com doenças profissionais. “As 

oficinas tiveram um nível de participa-

ção alto, e, principalmente na oficina 

de Saúde Mental, muitas sugestões 

surgiram da platéia, que estava muito 

interessada em discutir o assédio mo-

ral, mudando sutilmente o enfoque da 

mesa”, comenta Peninha.

Sindpd discute saúde 
do trabalhador no FSM

nacional    saúde

As mesas realizadas pelo Sindpd 

no FSM tiveram como tema central a 

saúde do trabalhador, e contribuíram 

para formular propostas e sugestões 

que além de terem sido encaminhadas 

à direção do fórum; também serão en-

viadas ao Ministério da Saúde, da Pre-

vidência e do Trabalho.
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Além de significar a subtração criminosa dos be-

nefícios pagos aos aposentados, caso estes não se 

submetam a trabalhar mais de 10 anos além do que 

deveriam, o fator previdenciário faz parte de uma po-

lítica que levou o nosso país à beira do abismo.

Por isso lutamos nestes últimos anos para aboli-

lo. Este mecanismo, criado em 1999 após o governo 

não conseguir aprovar a Emenda Constitucional que 

intentava aumentar a idade mínima para a aposen-

tadoria, vai na contramão do governo Lula. O fator 

integra um pacote de desmonte da Previdência, de 

arrocho salarial e de empobrecimento do país. Por-

tanto, temos que mudar o rumo, garantir direitos e 

ampliar o papel do Estado.

Os números demonstram que o fator não conse-

guiu sequer sustentar a alegação para a qual foi cria-

do, isto é, forçar a aposentadoria tardia. Analisando o 

gráfico da idade média de aposentadoria, que se esta-

bilizou a partir de 2002, verificamos que o trabalhador 

prefere se aposentar, perder parte do benefício, e con-

tinuar trabalhando. A média ficou em 53,3 anos.

Também pudera, pois um homem que tem 53 

anos de idade e completa 35 anos de contribuição 

perderá mais de 30% de seu benefício para se apo-

sentar. Para conseguir os 100%, teria que contribuir 

por mais 13 anos. Mas, de acordo com o Ministério 

da Previdência, de 2002 a 2007, o fator previdenci-

ário gerou uma economia de R$ 10,1 bilhões. Uma 

maravilha propalada pelos “técnicos” neoliberais que 

se escondem nos porões do órgão.

Eu diria que o fator representou a subtração de 

R$ 10 bilhões do bolso do trabalhador, que contri-

buiu a vida inteira para ter o direito à aposentadoria. 

Foram R$ 10 bilhões a menos no mercado interno e 

que possivelmente ajudaram a engordar o saco sem 

fundo do superávit primário. Neste momento de crise, 

artigo    palavra do presidente

Antonio Neto*

Um novo caminho 
para a Previdência
O FATOR PREVIDENCIÁRIO, CRIADO NO GOVERNO FHC, GEROU TERRÍVEIS PERDAS 
PARA OS TRABALHADORES E ABRIU ESPAÇO PARA A PRIVATIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA. 
REVERTER ESTA SITUAÇÃO, “GARANTIR DIREITOS E AMPLIAR O PAPEL DO ESTADO” É 
PROMOVER UMA PREVIDÊNCIA MAIS JUSTA E EFICAZ



13

mais do que nunca, estamos notando a importância 

de aumentarmos o potencial do mercado interno.

Sempre tivemos claro que o achatamento dos 

benefícios e a campanha mentirosa sobre a suposta 

quebra da Previdência Social tinham o claro objeti-

vo de desmontar o sistema para estimular a buscar 

pela previdência privada. Em parte, isso foi conse-

guido. Segundo os dados da Fenaprevi Federação 

Nacional de Previdência Privada e Vida, até agos-

to de 2008, 8,9 milhões brasileiros já haviam busca-

do refugio nas seguradoras privadas, quase todas 

dominadas por bancos.

Por isso estamos propondo a criação da Previdên-

cia Pública complementar. Esse mercado, de acordo 

com a Fenaprevi, já possui uma carteira de investi-

mentos — que inclui as reservas técnicas, as reservas 

livres, o capital de seguradoras e outros valores — de 

R$ 139,3 bilhões. Somente no primeiro semestre de 

2008, cresceu 19,5%. O mercado de previdência pri-

vada apresentou no acumulado de janeiro a agosto de 

2008 captação recorde de R$ 20 bilhões, um cresci-

mento de 18,5% em relação aos R$ 17 bilhões capta-

dos no mesmo período em 2007.

Estes recursos, que poderiam ser geridos pelo 

Estado, seriam mais úteis ao país se fossem aplica-

dos em obras de infra-estrutura e não especulação 

financeira, como ocorre atualmente. O mesmo vale 

para a criação de um bônus para os trabalhadores 

que se aposentarem mais tarde. É mais dinheiro no 

bolso das pessoas, é mais consumo e mais produ-

ção.

Estamos caminhando para uma solução conjunta 

a fim de reverter este quadro. O governo, os parla-

mentares e as centrais concordam que é necessário 

acabar com esta equação draconiana. Existe, entre-

tanto, um sentimento de que é necessário criar uma 

nova fórmula para evitar a queda na arrecadação na 

Previdência. 

Especula-se a hipótese de estender o sistema de 

aposentadoria do setor público para o setor privado. 

A conhecida fórmula “95”, que consiste em somar o 

tempo de contribuição com a idade, resultando no 

número 95 para homens e 85 para mulheres. No en-

tanto, a realidade de um trabalhador do serviço pú-

blico, que possui estabilidade, é diferente de um da 

iniciativa privada. Estudos demonstram que no de-

correr de sua vida laboral um trabalhador do setor 

privado fica, em média, 5 anos desempregado. Ou 

seja, ele já sai com cinco anos de desvantagem. 

No próximo dia 16 teremos uma nova reunião com 

o deputado Pepe Vargas (PT-RS), relator da matéria 

na Câmara, que buscará construir conosco uma pro-

posta consensual. Pepe propôs a realização de audi-

ências públicas na Câmara para debater o tema.

Sabemos que o governo está sensível e deseja 

melhorar o sistema, a exemplo do que vem fazendo 

com a gestão do órgão, com a sua modernização. 

Uma grande vitória para o trabalhador, que hoje con-

segue seu benefício em 30 minutos. 

Entretanto, estamos seguros que é preciso recu-

perar os direitos perdidos, enterrar de vez a herança 

negativa de um tempo que não queremos ver nova-

mente. Por isso, cabe-nos construir um novo cami-

nho para a Previdência Social, que busque garantir 

a segurança necessária para o trabalhador, garanta 

uma aposentadoria digna para quem produz a rique-

za de nosso país e, acima de tudo, fortaleça a política 

de combate à desigualdade social.

*Antonio Neto é presidente da Central Geral dos Trabalhadores do 
Brasil (CGTB) e do SINDPD-SP. Membro do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social (CDES) e do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Industrial (CNDI).
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A alta dos juros tem contribuído 

agressivamente para que a crise in-

ternacional se instale no Brasil. As 

medidas conservadoras do Banco 

Central fazem com que a taxa Selic 

continue no patamar de dois dígi-

tos: em 11,25%; o que o povo bra-

sileiro já não pode mais aceitar. No 

entanto, os bancos tem se benefi-

ciado com a crise e aproveitando a 

máxima: “da crise surgem oportu-

nidades”, com excelência.

Desde o anuncio da crise de 

financiamento uma coisa levou a 

outra: racionamento de crédito e 

quem tem dinheiro, o empresta da 

maneira que quiser. De uma forma 

rasteira é assim que as coisas vão 

funcionando. Especulando o au-

mento da inadimplência, os bancos 

aumentaram a sua margem de lu-

cro ao emprestar o seu “precioso” 

dinheiro, e assim inicia um ciclo. 

Por outro lado, de onde se es-

perava vir ajuda, não acontece. O 

Comitê de Política Monetária (Co-

pom) vem diminuindo timidamente 

nacional    juros

Juro$ continuam o 
maior do mundo

a taxa selic. Desde o início da cri-

se, os cortes variaram entre 0,5% 

e 1,5%. Portanto, com a selic alta, 

o “spread” bancário também se 

mantém “nas alturas”, retardando o 

crescimento do país, além de agra-

var o problema de crédito que as 

empresas brasileiras enfrentam.

O tal do “$pread” - Em bom português a definição do spread seria: a diferença entre as 

taxas de juros de recursos captado pelos bancos e cobrado dos consumidores. O que acontece na prática 

é que com a combinação da alta da selic e do spread o Brasil tem ficado para trás. Por isso tem tido uma 

queda-de-braço entre o governo Lula e as instituições financeiras nos últimos meses. Por um lado os bancos 

dizem que a culpa é da alta taxa da selic, e, por outro lado, o governo se diz inconformado com o spread e 

pede a redução dele.

Campeão sem motivo para comemorar
O Iedi (Instituto de Estudos 

para Desenvolvimento Industrial) 

divulgou, em fevereiro, um levan-

tamento sobre o valor do spread 

praticado na maioria dos países. 

O Brasil alcançou a primeira co-

locação com 34,88% de diferen-

ça entre a taxa de captação e a 

de empréstimo dos bancos. Esse 

número corresponde a 11 vezes o 

valor do spread praticado nos paí-

ses desenvolvidos. Neste ranking 

o Brasil é seguido por Madagas-

car, Paraguai, Peru e Quirguistão. 

A média simples entre os 62 paí-

ses pesquisados ficou em 6,55 

pontos percentuais.

Segundo o economista do 

Iedi, Rogério César Souza, o 

abismo em relação aos demais 

países é tão grande que, mes-

mo considerando eventuais dis-

paridades de cálculo, a conclu-

são não muda: nossos juros são 

altos demais.

Segundo o presidente do 

Sindpd, Antonio Neto, a culpa 
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Enquanto isso, em Brasília...

pelo alto spread deve pesar so-

bre o Banco Central, que puxa 

as taxas praticadas pelos bancos 

com a Selic. “O governo deve to-

mar duas medidas para comba-

ter esta usura. A primeira delas é 

a redução drástica da Selic para 

1 dígito. A segunda é tabelar o 

spread, impedir que o setor pro-

dutivo seja penalizado pela agio-

tagem bancária”, afirma o presi-

dente do Sindpd. 

ter esta usura. A primeira delas é 

a redução drástica da Selic para 

tagem bancária”, afirma o pres

dente do Sindpd. 

Por mais pressões que tem 

acontecido dos diversos setores 

da sociedade, o Copom (Comitê 

de Política Monetária) tem manti-

do a mesma postura conservadora 

neste tempo de crise: manutenção 

da alta taxa de juros e reuniões de 

avaliações a cada 45 dias.

Mesmo com os apelos, Mei-

relles diz que “os juros foram 

reduzidos no momento adequa-

do”; no entanto, os empresários 

e os trabalhadores reivindicam 

uma redução mais agressiva nos 

juros para que possa engrenar o 

investimento no Brasil.

A maioria dos bancos centrais 

pelo mundo afora mudou sua ló-

gica de funcionamento e tem feito 

reuniões emergenciais de avalia-

ção do cenário econômico e suas 

alterações, o que tem levado ban-

cos centrais europeus a se reuni-

rem com mais freqüência.

A sabotagem do Banco Cen-

tral brasileiro tem levado, princi-

palmente, as Centrais Sindicais 

às ruas para lutar contra essa 

política. No dia em que se rea-

lizava a reunião do Copom para 

decidir a taxa de juros, em 11 

de março, as Centrais Sindicais 

promoveram manifestações em 

todo Brasil.

O presidente do Sindpd e da 

CGTB, Antonio Neto, destacou a 

incompatibilidade da taxa Selic 

com o atual momento da econo-

mia, e que isso desencadeia ou-

tros prejuízos maiores. “Precisa-

mos dar um basta nesta situação, 

começando com a redução signi-

ficativa da Selic, seguindo com a 

redução dos juros nos bancos pú-

blicos e, terceiro, aplicando multas 

e punições para quem praticar a 

agiotagem com spread descolado 

da realidade”, disse Antonio neto.

 O presidente da Central Úni-

ca dos Trabalhadores (CUT), Ar-

tur Henrique dos Santos, disse 

que “é preciso responsabilidade 

social” dos membros do Copom. 

Ele indica a redução da expectati-

va da inflação como mais um mo-

tivo para o Banco Central reduzir 

os juros. Segundo ele, é preciso 

“um corte ousado, drástico, para 

enfrentar a crise financeira inter-

nacional e suprir a necessidade 

de crédito e investimento no país 

capaz de gerar renda para a so-

ciedade brasileira”.

Fonte: Banco Central
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Os blogs são estruturas pré-

elaboradas em que o “blogueiro” 

só precisa atualizar com o con-

teúdo que queira, como vídeos, 

textos e fotos. Em pouco menos 

de 1 minuto pode-se publicar o 

conteúdo que quiser, que ficará 

disponível para qualquer pessoa, 

em qualquer parte do mundo, vi-

sualizar o artigo, ou post, como 

são chamados.

Essa linguagem se estabilizou 

no início da década, em 2000, 

quando o site Blogger criou a fer-

ramenta permalink. Os permalinks 

garantiam a cada publicação em 

um blog uma localização perma-

nente – uma URL – que poderia 

ser referenciada. Anteriormente, 

a recuperação em arquivos de 

blogs só era garantida através da 

navegação livre (ou cronológica).

A partir daí, os blogs se multipli-

caram. Atualmente, existem cerca 

de 112 milhões de blogs e aproxi-

madamente 120 mil são criados 

diariamente, de acordo com o estu-

do State of Blogosphere. 

“Nos blogs eu busco outros 

olhares. Informação eu tenho em 

portais (como Terra, UOL) ou nos 

jornais impressos. O jornalismo dá 

a informação, busco complementar 

isso com observações de outros pontos de vista”, comenta a jornalista Hanny 

Guimarães, que, paralela a sua atividade de jornalista, administra alguns blogs 

pessoais com diferentes temáticas.

Como um espaço complementar de conteúdo, muitos órgãos ou 

representantes possuem blogs para fazer sua análise pessoal dos as-

suntos que preferem. O presidente do Sindpd, Antonio Neto, possui 

um blog com atualizações diárias, onde comenta, sobre as causas sin-

dicais, economia, política, música, e, por que não, sobre o seu time: o 

alviverde Palmeiras.

Dessa forma, não é difícil encontrar políticos, empresários, pes-

soas públicas, que atualizam religiosamente suas páginas pessoais e 

que descobriram ali um canal livre para que outros internautas leiam 

e comentem. “Gosto da idéia de publicar assuntos e ter a opção de 

comentários para continuar um post ou uma discussão. Isso eu acho 

genial: compartilhar e discutir temas. Os assuntos não tem fim”, explica 

a blogueira Hanny.

Um dos assuntos mais falados ultimamente, e que rendeu inúmeros 

posts ao redor do mundo, foi a eleição dos Estados Unidos. Obama, é 

familiarizado com a maioria das ferramentas de interação e produção 

de conteúdo na internet, chamada web 2.0. Com atualizações diárias, 

posts com os seus discursos em vários países; e agora, como presiden-

te eleito, o chefe da casa branca faz posts semanalmente de vídeos com 

depoimentos, levando sua mensagem até as pessoas.

Apesar deste universo dos blogs ser ainda muito desorganizado, 

essa ferramenta é um passo importante para uma democratização das 

informações e dos pontos de vista. E, se você não achou nada que lhe 

interesse ainda, vai lá e faça você mesmo o seu próprio blog.

Confira o blog do presidente do Sindpd: blog.sindpd.org.br

tecnologia    em rede

Quer bem feito? 
Faça você mesmo!

O WEBLOG POSSIBILITA QUE QUALQUER UM SEJA PRODUTOR DE CONTEÚDO NA INTERNET

Saiba como fazer o seu nos sites
www.wordpress.com ou www.blogger.com 

........bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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Checar seus e-mails  no meio 

da rua, usar GPS, conferir a cota-

ção do dólar ou o índice da bolsa 

de valores enquanto faz um coo-

per; tudo isso já não é mais novi-

dade para quem está familiarizado 

com as novas tecnologias embuti-

das nos celulares mais modernos.

Os aparelhos lançados recen-

temente oferecem uma grande va-

riedade de softwares que rodam 

em plataformas similares à dos 

computadores que você tem em 

sua casa. Sistemas operacionais 

como Windows, Linux e Mac OS 

já possuem versões pockets  e fa-

zem a alegria daqueles que adqui-

riram esses telefones com recur-

sos inteligentes, os smartphones.

“Para mim o smartphone é um 

grande adianto de 

vida. Não tem preço 

poder resolver a vida 

Computador de bolso

CELULARES ADICIONAM NOVAS FUNÇÕES E MUDAM AS FORMAS DE COMUNICAÇÃO

enquanto estou preso em um congestionamento”, relata Marcus Cardo-

so, editor de um portal de notícias online que, a partir de seu telefone, 

pode adiantar compromissos profissionais, que antes só estariam aces-

síveis ao chegar ao escritório de trabalho. Esta é a possibilidade que a 

nova geração de telefones oferece: ter a tecnologia e as ferramentas de 

um computador na palma da mão. 

Mas a tecnologia ainda possui algumas limitações. “De maneira al-

guma poderia dispensar o computador, existem outras ferramentas que 

uso que são inviáveis de algum aparelho telefônico suportar”, pondera o 

engenheiro de computação Luiz Barbosa.

Essa nova geração de aparelhos telefônicos não se preocupa em 

substituir os computadores convencionais, mas procura dar portabilida-

de a algumas ferramentas que não precisam de muita concentração e 

exigência técnica para serem usadas como: editores de texto, comuni-

cadores instantâneos, e-mails, mapas e navegadores web.

Estes avanços só foram possíveis com o desenvolvimento da tec-

nologia 3G, que permitiu à telefonia móvel de longo alcance evoluir e 

incorporar redes de acesso à internet em alta velocidade. 

A tecnologia 3G tem características diferentes das redes EEE 802.11, 

as conhecidas wi-fi ou wlan, que possuem curto alcance e são desen-

volvidas apenas para transmissão de dados; além de consumirem muita 

energia, o que as tornam incompatíveis com os telefones celulares.

Quem já participa deste seleto grupo, que pela rua ou no engarrafa-

mento já acessam a web, dizem não voltar atrás. “Pra mim é um grande 

adianto, seria um atraso nas minhas tarefas não ter como resolvê-las atra-

vés do meu celular”, comenta Marcus Cardoso.

Para entrar nessa “brincadeira”, é preciso desembolsar uma bagatela 

de mais de mil reais para adquirir um aparelho compatível com a 3G e que 

te dê a possibilidade de navegar pela internet com velocidade e com os 

softwares similares aos dos computadores. 

Mas nem tudo é só trabalho, você ainda pode visitar todas as 

possibilidades de entretenimento que a web proporciona. “Tam-

bém gasto muito tempo com boberinha, atualizo meu blog e o 

twitter”, entrega os pontos o editor Marcus Cardoso.

tecnologia    em rede
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Antonio Neto, presidente do Sindpd e da Central 

Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), e Paulo 

Sabóia, diretor do Sindpd e presidente da CGTB/SP, 

participaram, nos dias 8 e 9 de março, em Chipre, do 

Conselho Presidencial da Federação Sindical Mun-

dial (FSM), da qual Neto é o vice-presidente.

Foi discutido a grande importância do movimen-

to sindical para assegurar os empregos e os direitos 

dos trabalhadores neste momento de crise interna-

cional. Segundo Antonio Neto, “não é possível deixar 

que os trabalhadores paguem por essa política neoli-

beral que promoveu o empobrecimento do mundo e 

se baseia na especulação em vez da produção e da 

geração de empregos. Consideramos que o caminho 

de prevenção da crise é exatamente o contrário da 

falida política neoliberal. É o fortalecimento do Esta-

do, do mercado interno e da empresa nacional não 

monopolista. A medida central para que nenhum tra-

balhador fique sem emprego é preservar, e, até au-

mentar, os direitos dos trabalhadores, principalmente 

os salários”, afirmou o presidente do Sindpd. 

Para Muhammad Shaaban Azzouz, o presidente da 

FSM e da central sindical da Síria, o encontro do Con-

selho Presidencial aconteceu num momento de visível 

importância para o mundo e a humanidade, “quando 

acontece a crise do sistema financeiro internacional. 

Esse sistema foi, durante muitos anos, a ponta de lan-

sindical    internacional

FSM conclama unidade dos trabalhadores 
para enfrentar chantagem e demissões dos 

ça contra os direitos trabalhistas e contra a soberania 

dos povos. Essa crise expõe a debilidade estrutural do 

sistema, que é baseado na exploração”.

Na opinião de George Mavrikos, secretário geral da 

FSM e presidente da PAME, a central sindical grega, este 

é um momento de vital importância para os países em 

desenvolvimento. Para ele, os trabalhadores precisam 

lutar para manter e ampliar o poder aquisitivo, enterrar de 

vez as privatizações e intensificar a luta pela redução da 

jornada de trabalho sem redução de salários.

Em contrapartida às demissões e cortes na jor-

nada de trabalho, o Conselho Presidencial da FSM 

ratificou a decisão de convocar uma manifestação 

mundial, no início de abril, em defesa do emprego 

e dos direitos sociais e para defender as economias 

nacionais da ação desenfreada dos monopólios que 

tentam explorar os países e a força de trabalho para 

manter a sua taxa elevada de lucro. No Brasil, a ma-

nifestação ocorreu dia 30 de março (veja matéria ao 

lado). “Estamos convocando os sindicatos ao redor 

do mundo para sair às ruas e fazer frente a esta tenta-

tiva de cortar direitos, de reduzir jornada de trabalho 

e salários. Não é justo que os trabalhadores paguem 

pela crise criada pelo sistema especulativo”, conclui 

Antonio Neto.

Paulo Sabóia, diretor de Finanças do Sindpd, 
o presidente de Chipre, Dimitris Christofias, e 
Antonio Neto, presidente do Sindpd
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As Centrais Sindicais brasilei-

ras, impulsionadas pela iniciativa 

da Federação Sindical Mundial 

(FSM) e da Confederação Sindi-

cal Internacional (CSI), tomaram 

as ruas do país para lutar por 

medidas que barrem o aprofun-

damento da crise e retomem 

o crescimento do país. O “Ato 

Internacional Unificado contra 

a Crise” foi realizado por todo o 

Brasil, e, somente em São Paulo, 

levou aproximadamente 30 mil 

manifestantes às ruas. 

A principal bandeira das cen-

trais sindicais foi a redução dos 

juros básicos da economia que, 

embora sofrendo cortes, ainda é o 

principal entrave para o país retor-

nar o caminho do desenvolvimen-

to. Além disso, o direito ao traba-

lho e a garantia de emprego para 

gerar desenvolvimento e igualda-

de social foram apontados como 

fundamentais para que a econo-

mia volte a girar virtuosamente. 

Em São Paulo, o “Ato Interna-

cional” inciou-se na avenida Paulis-

ta, onde diversas lideranças, como 

o diretor do Sindpd, Paulo Sabóia, 

discursaram para a multidão; e, em 

seguida, prosseguiu com os ma-

nifestantes até a Bolsa de Valores 

de São Paulo. A passeata paulista 

durou cerca de 6 horas e durante 

o percurso os trabalhadores rei-

vindicaram a redução dos juros, 

defesa dos direitos trabalhistas, 

investimento em políticas sociais 

e redução da jornada de trabalho 

sem redução de salários.

Segundo o presidente da 

CGTB e do Sindpd, Antonio Neto, 

é preciso resguardar o trabalhador 

de toda esta crise, já que o caos 

internacional foi criado pela am-

bição dos especuladores e das 

grandes corporações. “Esta crise 

internacional, nascida nos EUA, 

é fruto da ação indiscriminada da 

especulação financeira. A ganân-

cia dos monopólios causou a ruína 

do seu próprio sistema. Este é o 

momento dos trabalhadores apro-

fundarem a unidade para promo-

ver as reformas necessárias que 

estancarão a sangria do nosso 

trabalho”, explica Antonio Neto.

sindical    Ato Internacional Unificado

CONVOCADOS PELA FSM E CSI, TRABALHADORES 
FAZEM MANIFESTAÇÃO UNIFICADA EM TODO BRASIL

Uma só
bandeira em
defesa do emprego
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Sindpd - Você que teve na sua 

origem política a liderança sindical e, 

hoje, além de ser deputado federal é 

secretário das relações do trabalho 

do MTE - Ministério do Trabalho e 

emprego, como avalia a atual relação 

de contratos trabalhistas no Brasil? 

Medeiros - Vejo que as relações 

trabalhistas no Brasil estão cada vez 

mais maduras. As partes estão mais 

experientes, com melhor capacidade 

de negociação. As relações intersin-

dicais perderam em muito aquele viés 

ideológico, hoje vemos uma relação 

muito mais madura entre as centrais 

sindicais, que se unem na defesa 

dos direitos dos trabalhadores. Já 

os sindicatos, estão mais profi ssio-

nalizados, e conquistaram o respei-

to da população como instituição e 

pela sua importância. O processo de 

amadurecimento culminou com a le-

galização das centrais sindicais, que 

hoje participam legitimamente de to-

dos os fóruns, espaços e instituições 

onde estão em debate direitos de tra-

balhadores. O patronato, por sua vez, 

também amadureceu, ainda que mais 

lentamente. Sabem os empregado-

res, hoje, que as questões e conquis-

tas trabalhistas não podem ser resol-

vidas “na marra”, com repressão e 

manifestações de poder. Sabem que 

nada substitui o diálogo entre as par-

tes, que é a tônica do Ministério do 

Trabalho e Emprego, porque na atua-

lidade nada mais se faz sem o diálo-

go, e nas relações com diálogo quem 

ganha é o Brasil. 

Sindpd - Este projeto está em 

discussão há mais de 1 ano entre 

o governo, os trabalhadores e em-

presários; porque há tantas diver-

gências neste projeto? 

Medeiros - Para falar a verdade, 

não existem muitas divergências em 

relação ao projeto. No entanto, as 

principais divergências se referem 

a pontos importantes do projeto, ou 

seja, as chamadas premissas, que 

causam discussões em face das po-

sições históricas das bancadas de 

trabalhadores e empregadores acerca 

do assunto, algumas até ideológicas. 

Pode-se citar um exemplo: os traba-

lhadores defendem o emprego direto 

com a empresa contratante, a não ser 

que o serviço não seja da atividade fi m 

da empresa, até mesmo para manter 

coesa a representação sindical; já os 

empregadores preferem que a presta-

ção de serviços tenha uma conotação 

estritamente contratual, sem adentrar 

nas questões trabalhistas. O projeto 

capa    entrevista

Governo cria projeto que 
vai regulamentar a prestação 

de serviços no Brasil

Luiz Antonio Medeiros, ama-
zonense que destacou-se no 
Estado de São Paulo, teve 
importante trajetória  como 
presidente no Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e 
na Força Sindical.
Foi Deputado Federal, pelo Es-

tado de São Paulo, por dois man-
datos, 1999-2003, 2003-2007.
Em 05 de março de 2007, as-

sumiu a Secretaria de Relações 
do Trabalho – SRT no Ministé-
rio do Trabalho e Emprego. 
Em sua gestão, destacamos 

a implementação do Sistema 
Mediador, que consiste na for-
malização dos acordos e con-
venções coletivas via-internet, 
o que trouxe transparência ao 
procedimento, uma vez que 
seu conteúdo fica acessível 
a todos. E, agora, o Deputa-
do Medeiros está a frente do 
projeto de lei sobre a terceiri-
zação de mão de obra. Saiba 
mais sobre assunto na entre-
vista ao lado. 
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do MTE procura um mínimo de 

consenso entre essas posições, para 

que a prestação de serviços seja feita 

com segurança jurídica, sem precari-

zação dos direitos do trabalhador. 

Sindpd - Qual é a importância 

da regularização da prestação 

de serviços? Esta regularização 

abrange somente as PJs ou , tam-

bém, as cooperativas? 

Medeiros - A regularização é de 

suma importância, porque hoje não 

existe qualquer legislação que trate 

do assunto. O TST regula a terceiri-

zação, na forma da intermediação de 

mão de obra, pela Súmula 331 que, 

entre trabalhadores e empregadores, 

tem a conotação de uma verdadeira 

lei. Só que a Súmula não é lei e, além 

disso, não trata de todas as questões 

relacionadas à prestação de serviços 

que devem ser enfrentadas por meio 

de uma lei, que defi na requisitos, 

obrigações, direitos e penalidades, 

trazendo segurança jurídica e com-

batendo a precarização. 

Na proposta do MTE, a pessoa 

jurídica especializada tem liber-

dade para prestar serviços, desde 

que não haja pessoalidade e subor-

dinação, que são os requisitos da 

relação de emprego. 

O projeto se propõe a regularizar 

a prestação de serviços por pessoa 

jurídica especializada, e não inclui as 

cooperativas. 

Sindpd - Quais serão as res-

ponsabilidades da empresa que irá 

contratar o serviço terceirizado? 

Medeiros - Segundo o projeto, a 

empresa contratante deverá manter 

controle sobre o cumprimento, pela 

contratada, da legislação trabalhista, 

especialmente no pagamento de salá-

rios e recolhimentos do FGTS e pre-

vidência. Se a vigilância da empresa 

contratada não for sufi ciente, ou se 

ela for negligente, permitindo preca-

rização dos direitos do trabalhador, 

será responsabilizada solidariamente 

por todos os direitos do trabalhador; 

se mantiver um controle efetivo do 

cumprimento dos direitos trabalhistas 

pela contratada, será responsabiliza-

da subsidiariamente. Essa diferença 

de responsabilidade é importante na 

reivindicação de direitos pelo traba-

lhador. Havendo a responsabilidade 

solidária, o trabalhador pode acionar 

simultaneamente a contratada e a 

contratante. Na responsabilidade sub-

sidiária, somente havendo a impossi-

bilidade de pagamento pela contrata-

da contratante será acionada. 

Sindpd – Qual a diferença entre 

contratação de serviços e a inter-

mediação de mão de obra? Em que 

casos se aplicam estes dois tipos 

de contratação para uma empresa 

que pretende terceirizar? 

Medeiros - Na intermediação de mão 

de obra, uma empresa intermediadora 

contrata um trabalhador, que irá prestar 

serviços diretamente para a tomadora do 

serviço e, nesse caso, o objeto do contra-

to é o trabalho do empregado, uma verda-

deira locação da mão de obra, um aluguel 

do trabalhador. Exemplo: contratação de 

trabalho temporário, que é a única pre-

visão legal de intermediação de mão de 

obra, prevista na Lei 6019, de 1974.

Na contratação de serviços, uma 

empresa que necessite de determinado 

serviço especializado contrata de outra 

a execução daquele serviço, sem qual-

quer tipo de relação com os trabalhado-

res contratados pela empresa especiali-

zada, a não ser o controle do 
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sob esta nova legislação? 

Medeiros - O projeto determina o 

controle, pela contratante, das obri-

gações trabalhistas entre a contrata-

da e seus empregados. Isso signifi ca 

que os direitos do trabalhador serão, 

obrigatoriamente, assegurados, para 

que o contrato entre as empresas 

esteja dentro da lei. Dessa forma, o 

projeto acaba com a precarização 

dos direitos do trabalhador que acon-

tece nos contratos mal feitos, sem 

responsabilidade. A contratada sabe-

rá que seus empregados devem ser 

regulares, senão, ninguém irá querer 

contratá-la. Já a empresa contratante 

saberá que, se fi zer “vistas grossas” 

a qualquer abuso da contratada, res-

ponderá por ele. 

O anteprojeto obrigará, assim, 

que todos os trabalhadores tenham 

contratos formais, sendo assegura-

dos todos os direitos da CLT e ainda 

“o projeto acaba 
com a precariza-
ção dos direitos 

do trabalhador que 
acontece nos con-
tratos mal feitos”

cumprimento das obrigações traba-

lhistas. O produto, nesse caso, é a exe-

cução do serviço, e não a mão de obra. 

Exemplo: contratação, na construção 

civil, de execução de fase de uma obra. 

Sindpd - Este projeto, se apro-

vado, contribui com a economia e 

desenvolvimento do país?  Se sim, 

de que forma isso pode acontecer? 

Medeiros - Contribuiria, sim. As em-

presas muitas vezes deixam de avançar 

em determinados níveis de sua produ-

ção porque isso implicaria a contratação 

de novos trabalhadores especializados 

ou ainda a criação de setores específi -

cos para desenvolvimento dos trabalhos. 

A prestação de serviços especializados 

traz muitas vantagens nesse sentido: pri-

meiro, porque permite mobilidade a uma 

empresa que deseje desenvolver e am-

pliar sua produção, que contrataria uma 

empresa especializada para executar 

o serviço; segundo, haverá mais celeri-

dade na produção da contratante, que 

não precisará desenvolver um setor para 

isso; em terceiro lugar, temos o acesso 

de uma empresa contratante à tecnolo-

gia mais avançada que a empresa espe-

cializada possui, sem necessariamente 

aplicar recursos nesse tipo de empre-

endimento. Por último, a permissão de 

contratação de serviços possibilitaria 

a criação de empresas especializadas, 

com potencial dinâmico, avançado, e 

com tecnologia de produção muito su-

perior às existentes no mercado. Para os 

trabalhadores implicaria maior formaliza-

ção do trabalho, porque somente com o 

cumprimento da legislação trabalhista as 

empresas contratadas poderiam fi rmar 

compromisso com as contratantes. 

Sindpd - Como esse Projeto de 

Lei garantirá os direitos trabalhis-

tas aos trabalhadores contratados 

todos os previstos em instrumento 

coletivo de sua categoria. 

 Sindpd - Quais os mecanis-

mos de fiscalização do MTE para 

manter a legalidade nas relações 

de trabalho? 

Medeiros - Aprovado o projeto e 

transformado em lei, o Ministério do 

Trabalho e Emprego irá baixar normas 

para regular alguns pontos, como a for-

ma de controle do contrato, por exem-

plo. Ainda nessas normas, serão bai-

xadas orientações para a fi scalização 

do trabalho. A fi scalização do trabalho 

terá em mãos um instrumento legal para 

comparar com os contratos das empre-

sas. As empresas que não cumprirem a 

lei e fi zerem contratos que precarizam 

direitos do trabalhador ou que tenham 

por intenção mascarar uma interme-

diação de mão de obra serão autuadas 

pela fi scalização e pagarão multas. 

Esse projeto pretende criar uma lei 

pioneira para regular uma situação que 

atormenta as relações trabalhistas. É 

uma lei moderna, que quebra paradig-

mas, permite o crescimento do País por 

dar acesso a todas às empresas a novas 

tecnologias, novos meios de produção, 

e, o mais importante, acaba com a pre-

carização dos direitos do trabalhador, já 

que quem quiser terceirizar serviços, vai 

terceirizar para aprimorar seus resulta-

dos e não com a intenção de diminuir 

direitos de quem trabalha.

Maria Pimentel (CGTB), Carlos Alberto Grana (CUT), Paulo Sabóia (CGTB),
Ministro Carlos Lupi, Edilson de Paula (CUT), Ubiraci Dantas CGTB),
Luiz Antônio Medeiros (MTE) e Carlos Alberto Pereira (CGTB)
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capa    acordo coletivo

Sindpd conquista 
aumento salarial
de até 14%
EM MEIO À CRISE, O SINDPD FECHA UMA DAS MELHORES CONVENÇÕES COLETIVAS DO 

PAÍS E SE DESTACA NA IMPRENSA COMO O SINDICATO QUE LIDEROU UMA DAS MELHORES 

NEGOCIAÇÕES SALARIAIS PARA 2009

Antonio Neto 
(Sindpd) e Luigi 
Nesi (Seprosp)
selam acordo 
da Convenção 

Coletiva de 
Trabalho para 

este ano.



24

O Sindpd começou o ano com uma conquis-

ta muito importante para a categoria: a Convenção 

Coletiva de Trabalho - CCT. Enquanto a maioria das 

categorias resiste à crise, o Sindpd fecha um acordo 

que impulsiona a categoria e ajuda na manutenção 

do ciclo de crescimento do setor de Processamento 

de Dados e Tecnologia da Informação. 

Nesta CCT ficou acordado um reajuste de 

7,1 % para a classe, e os pisos receberam um 

aumento entre 7,4% a 14,2%. Estes números se 

tornaram raros nas negociações que ocorreram 

entre dezembro de 2008 e março de 2009, por 

isso se tornou referência para os demais acordos 

no desenrolar deste ano.

A database (mês de acordo salarial) ocorreu no 

fim do mês de janeiro e reuniu o Sindpd (sindicato 

dos trabalhadores) e o Seprosp (Sindicato Patronal) 

onde foi discutido o acordo salarial e as 75 cláu-

sulas da convenção coletiva que abrange todos 

os trabalhadores da categoria. Além da definição 

dos números do reajuste salarial, também entra em 

negociação a inclusão, alteração e aprovação das 

cláusulas. Neste ponto o sindicato dos trabalhado-

res também conseguiu uma grande vitória, aprovou 

a alteração de 14 cláusulas, mudanças que trazem 

melhorias ao trabalhador.

 Essas melhorias, que ultrapassam as questões 

econômicas, trazem avanços fundamentais para a 

valorização do trabalhador como: a gestante será li-

berada, pelo menos, 9 vezes para consultas médicas 

durante gestação; estabilidade de 30 dias para o pai 

após o nascimento do filho; pagamento obrigatório 

da primeira parcela do 13º Salário até 1º de julho; 

pagamento de 60% da diferença entre o salário e o 

valor do auxílio doença pago pelo INSS por 180 dias, 

entre outras. 

Na avaliação do presidente do Sindpd, “começa-

mos o ano com o pé direito. Sabemos que este será 

um ano de muitos desafios, em especial, para a nossa 

categoria, que tentará sensibilizar o governo de que é 

possível expandir o nosso setor através de incentivos 

que busquem nos dar condições para ampliar o es-

paço existente no mercado externo e interno”. 
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| CCT | O valor do reajuste e todas as cláusulas 

aprovadas têm a validade durante o primeiro dia do 

ano e se prolonga até o dia 31 de dezembro. Portan-

to, no dia 1 de janeiro do ano seguinte todas cláusu-

las e os reajustes salariais não se aplicam mais; por 

isso a necessidade da data base anualmente.

O Sindpd tem trazido, através das cláusulas da 

Convenção Coletiva de Trabalho, avanços para 

os trabalhadores de Tecnologia da Informação e 

Processamento de Dados. Mais do que manter as 

cláusulas aprovadas no ano anterior, o sindicato 

tem alterado e inserido cláusulas que valorizam o 

trabalhador e, principalmente, conseguido reajus-

tes acima da média; considerado, pelo DIEESE,  

entre os 3 melhores acordos para o trabalhador 

em todo o país.

| Acordo coletivo do Sindpd é 
destaque na imprensa | O jornal especia-

lizado em economia, Valor Econômico, publicou no 

fim do mês de fevereiro, dia 26, uma reportagem que 

discutia grande parte dos acordos coletivos ocorrido 

entre dezembro de 2008 e fevereiro de 2009.

Enquanto muitas categorias não fecharam acor-

do coletivo para a classe por esbarrar no caos do 

cenário econômico, trazido pela crise internacional, 

o Sindpd ganha destaque na mídia por conseguir um 

reajuste que traz ganhos reais aos trabalhadores da 

categoria de Processamento de Dados e Tecnologia 

da Informação.

Na contramão dos acordos, o Sindpd conseguiu 

um reajuste para a categoria de 7,1%. Portanto, o 

sindicato alcançou um aumento real na casa de 2% 

para os trabalhadores, já que o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado nos últi-

mos 12 meses é de 5,3%.

Os valores acordados para os pisos da categoria 

trouxeram um percentual ainda maior de reajustes. 

O piso do digitador sofreu um reajuste de 7,48%, já 

para o cargo técnico aumentou 7,69% no salário, os 

funcionários administrativos tiveram um ganho de 

12,15%, e os office boys tiveram o maior reajuste 

percentual: 14,24%.

Dessa forma, os atuais valores para os pisos são: 

R$ 768,00 para o digitador, R$ 840,0 para o técnico, 

R$ 600,00 para o administrativo, e o menor valor que 

pode ser pago para o office boy é R$ 480,00. 

Segundo o presidente do Sindpd, Antonio 

Neto, o resultado positivo do acordo coletivo para 

2009 impulsiona o setor. “Esta conquista é resul-

tado de um acúmulo de forças, de trabalho e em-

penho para garantir que o setor de tecnologia de 

informação obtenha um crescimento significativo, 

e que este desenvolvimento se reflita nos ganhos 

aos trabalhadores”, definiu o presidente.
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O assunto mais discutido, nos últimos tempos, 

tem sido a crise internacional e seus efeitos nefas-

tos no mundo e no nosso país. Há uma crise sim, 

ninguém pode negar, mas que gera efeitos mais ou 

menos perversos, mais ou menos intensos, em fun-

ção do tempo e do lugar. Não há a menor chance de 

compararmos os efeitos da crise no ano passado na 

economia dos EUA e os efeitos na economia do inte-

rior capixaba hoje. Mas não é isto que temos visto.

Fala-se e pede-se soluções para a crise aqui no 

Brasil como se estivéssemos em plena Wall Street, o 

epicentro do mercado financeiro americano onde a 

crise fez e faz mais estragos. Isto é, no mínimo, um 

contra-senso se lembrarmos que o sistema financeiro 

brasileiro, nem de longe, tem o grau de vulnerabilidade 

da roleta russa que é nos EUA. Um Madoff não tem ne-

nhuma chance de prosperar no Brasil de hoje, depois 

do saneamento do mercado financeiro e seus agentes 

da década passada. No fundo, no fundo, o presidente 

Lula, a meu ver, continua tendo razão quando disse 

que a nossa crise, longe de representar um tsunami, 

era uma marolinha. Ele está certo, o que existem são 

interessados em maximizar os efeitos da crise.

Senão vejamos, muitos dos que estão reclaman-

do dos efeitos nefastos da crise estavam no barco 

dos que reclamavam de um dólar mais valorizado. 

Agora ele está valorizado, e nem tanto que prejudi-

que, e eles esqueceram que queriam isto! Parece a 

piada, de gosto politicamente duvidoso, que diz que 

o pobre vive reclamando que não tem nada, quando 

vem uma catastrofe reclama que perdeu tudo! Ou-

tros usam como sinal inequívoco de que a crise se 

aprofundou no país o fato de que as empresas es-

tão dando férias coletivas. Esquecem-se que estas 

mesmas empresas estavam extremamente estoca-

das, à espera de um boom de crescimento, e que 

em um simples sinal de desaquecimento, por menor 

que seja, é motivo de desovar estes estoques. E que 

Leonardo Humberto Bucher*

artigo    conexão tecnológica

Vamos falar sério!

ENTRE PIADAS E IRONIAS, A VERDADE É QUE O LULA NÃO ERROU POR MUITO 

QUANDO DISSE QUE A CRISE QUE CHEGARIA AO BRASIL NÃO SERIA MUITO 

MAIS QUE UMA MAROLINHA
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elas já faziam isto desde sempre em época de vira-

da de ano, uma fase sazonal na indústria automobi-

lística, por exemplo.

Em síntese: a crise está ai, mas de uma forma 

muito mais branda do que nos EUA e até do que na 

Europa e em graus diferenciados para cada setor 

da economia. Eu diria que, a menos do componente 

histérico da crise, o setor de serviços seria muito 

levemente atingido. A indústria e a agricultura, prin-

cipalmente as de comodities, seria a mais afetada. 

Óbvio que, quem depende do comércio, principal-

mente, com países desenvolvidos deve passar à 

mingua por bons momentos. A indústria de bens 

de consumo para a população de renda acima da 

média, que são mais afetados pelas notícias de si-

nistrose geral, também vai sofrer a menos que eles 

mesmos, os industriais, parem de inflar o pensa-

mento negativo em relação à crise. E ai dou razão, 

novamente, ao presidente Lula.

Na verdade, os empresários de verdade, em uma 

crise, fazem questão de tirar o “S” da crise e partem 

para criar mais e mais. Ou não é verdade que o em-

presário é o sujeito que se diferencia dos outros cida-

dãos por criar uma solução para o problema destes 

outros? Portanto, a palavra de ordem contra a “CRI-

SE” é “CRIE”, ou a crise sem o seu incomôdo “s”.

Fazem um desserviço enorme ao país alguns 

industriais que ficam chantageando o governo com 

ameaças de demissões. Vamos pensar no que signi-

fica demissão em uma indústria de verdade. Primeiro, 

dispensar mão-de-obra que deu um trabalho imenso 

treinar. Segundo, reduzir uma ninharia dos seus cus-

tos. Explico: em uma indústria tradicional os custos 

com pessoal representam entre 4 e 10% do total. Isto 

quer dizer que, se uma empresa diminuir 20% do seu 

pessoal, vai, muito provavelmente, reduzir sua pro-

dução algo em torno dos 20% e seus custos com 

pessoal entre 0,8 a 2%. Não sei qual é o efeito mais 

danoso para a empresa dentre os dois. Na verdade, 

acho que, o governo deveria dar uma resposta a este 

segundo grupo de empresários.

Há muito que sugerimos que o governo mudasse 

a forma de custeio da previdência e da seguridade 

social. Ao invés de gravar os salários, deveria se co-

brar um percentual sobre o faturamento das empre-

sas ou até, talvez melhor ainda, sobre a movimenta-

ção financeira de toda a sociedade.

Ao acabar com INSS, Senai, Sebrae,... sobre a 

folha de pagamentos e cobrar x% sobre o fatura-

mento das empresas o governo estaria incentivan-

do os grandes empregadores deste país, que hoje 

são penalizados ao empregar mais, e penalizando os 

grandes desempregadores, que automatizam febril-

mente, cada vez mais, seus processos, como a gran-

de indústria e os bancos, por exemplo. Estes seriam 

convocados a ser parte da solução do problema que 

eles, há anos, vem insuflando: o desemprego!

Se a opção for por algo tipo a CPMF, seriam cha-

mados, além dos setores acima, toda a economia in-

formal, os traficantes, os corruptos, etc... para ajudar 

a pagar a conta da nossa combalida previdência e 

seguridade social. Em ambos os casos, o resultado 

mais imediato e facilmente perceptivel será a imedia-

ta criação de mais e melhores empregos.

Acho que chegou a hora, apareceu uma motiva-

ção e a idéia já está razoavelmente madura para ser 

implementada. Resta o governo colocar o assunto de 

forma sistematizada para ser debatido no Congresso 

Nacional. O país teria muito a ganhar com isto! Pelo 

menos a parcela do país sério que quer cooperar 

para o desenvolvimento econômico e social da na-

ção. Fica aqui a idéia!

* Leonardo Humberto Bucher é articulista da Web Rádio 
Sindpd e Analista de Sistemas.
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Para compreendermos melhor o 

mecanismo de funcionamento das 

doenças periodontais, precisamos 

primeiro entender as estruturas do 

corpo humano envolvidas direta-

mente nesse processo.

Nossos dentes são sustentados 

por uma série de defesas contra o 

trauma provocado pela mastigação 

assim como um automóvel necessita 

de amortecedores para diminuir os 

choques do dia-a-dia, nossa arcada 

dentária também possui uma série 

de proteções que garantem uma re-

dução do impacto provocado pela 

trituração dos alimentos dentro de 

nossa cavidade bucal.

A maxila e a mandíbula são as 

estruturas basicas desse conjunto, 

chamadas de osso basal, possuem 

a estrutura óssea rígida, como todos 

os ossos do ser humano, sendo res-

Problemas gengivais e 
periodontais 

ponsáveis pela proteção e sustenta-

ção de todo o conjunto dentário.

Logo a seguir está o osso alveolar, 

menos denso que a maxila e a mandí-

bula, onde se localizam os dentes.

Entre o osso alveolar e os dentes 

existe o ligamento periodontal, que é 

formado por uma rede de fibras co-

lágenas que funcionam praticamente 

como um “coxim”, amortecendo os 

principais choques e traumas.

Por sobre todas essas estruturas 

está a gengiva, que é o tecido que 

reveste o osso alveolar.

artigo    saúde bucal

Fernando Peres*

Gengivite é a inflamação da gengiva: quando comemos, acumu-

lam-se resíduos alimentares em nossos dentes que, junto com os 

microorganismos presentes em nossa boca, formam uma película, a 

placa bacteriana, atualmente chamada de biofilme.

O acúmulo desse biofilme, próximo à gengiva,  causado por es-

covação deficiente, provoca a gengivite, caracterizada por alteração 

na coloração da gengiva e sangramento.

Gengivite
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* Dr. Fernando Peres é cirurgião dentista da Sodesp Ltda. 
A Sodesp atende os associados do Sindpd e também os 

desp Ltda. 
mbém os 

2999

Periodontite
“Perio” significa em volta de e 

“dontia” dentes. Portanto, periodon-

tite significa a inflamação das estru-

turas que protegem os dentes.

Ocorre quando a placa bacte-

riana ou biofilme se mineraliza com 

as constantes deposições de cálcio, 

presente em nossa saliva, formando 

o que se denomina tártaro.

Começa um ciclo no qual a placa 

forma-se novamente por cima dessa 

camada de tártaro, outra vez se mine-

ralizando e, dessa forma, aumentan-

do a espessura do tártaro.

Tratamento
O tratamento, tanto da gengivi-

te como da periodontite, na grande 

maioria dos casos, é a remoção me-

cânica da placa ou do tártaro, seja 

ela feita por escovação, seja realiza-

da pelo cirurgião-dentista. algumas 

vezes esse procedimento pode ser 

acompanhado pelo uso de medica-

mentos, cabendo ao dentista decidir 

quando isto se torna necessário.

A prevenção é, portanto, o me-

lhor tratamento. Peça ao seu dentis-

ta que lhe ensine como escovar cor-

retamente seus dentes e o visite, no 

mínimo, a cada seis meses. 

Lembre-se de que cada dente 

possui cinco “lados” (faces) e que, 

para alcançarmos dois deles é ne-

cessário o uso do fio dental.

O cirurgião-dentista especialista 

em tratamento dos problemas gengi-

vais e das estruturas de sustentação 

dos dentes é o periodontista.

Os tecidos de sustentação, liga-

mento periodontal e osso alveolar, por 

sua vez, acabam tendo que ceder es-

paço ao tártaro, que está aumentando 

de tamanho, e se desmineralizam mais 

rapidamente. o resultado final desse 

ciclo é a perda do elemento dentário. 

A periodontite é a principal causa 

de extrações depois dos trinta e cin-

co anos. Pode se tornar mais rápida 

se associada à doenças como o dia-

betes, reumatismo infeccioso, artrite, 

osteoporose, problemas cardíacos, 

alterações hormonais, entre outras.

Destacamos nessas doenças as 

alterações hormonais que podem afe-

tar adolescentes, gestantes e indivídu-

os na menopausa ou andropausa.

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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mulher    Dia Internacional

O Dia da Mulher é festejado em todo o 
estado de São Paulo

30

Tradicionalmente o Sindpd 

realiza pelo estado de São Pau-

lo diversas homenagens e mani-

festações para lembrar o dia 8 

de março, Dia Internacional da 

mulher. Este dia caracteriza a 

busca de igualdade de direitos 

e oportunidades às mulheres; 

direitos que, ainda hoje, muitos 

ignoram. Em muitas empresas 

as mulheres chegam a receber 

30% a menos que os homens, 

mesmo que tenham o mesmo 

cargo dentro da companhia.

Além da homenagem mereci-

da que todos os anos o sindica-

to presta às mulheres, o Sindpd 

apóia as manifestações que ocor-

rem no dia 8 de março, ou em 

qualquer outro dia do ano, que 

traz em pauta mais dignidade 

trabalhista a estas mulheres 

que contribuem com seus atri-

butos para aprimorar a classe 

trabalhadora.

Neste ano de 2009, cinco re-

gionais se destacaram pelas ho-

menagens feitas no dia da mu-

lher: Araraquara, São José do Rio 

Preto, Bauru, Campinas e São 

José dos Campos. 

A regional de Araraquara reu-

niu as associadas, esposas e fi-

lhas de associados no Hotel Fa-

zenda Salto Grande, com uma 

programação voltada às mulheres 

durante todo o dia. A programa-

ção começou às 7h com um café 

da manhã; em seguida, a verea-

dora Márcia Lia fez uma palestra 

para os presentes, acompanhado 

de uma homenagem às mulheres. 

Após o almoço, ainda foi realiza-

da uma atividade recreativa, e, na 

seqüência, foi exibido o filme O 

Céu de Suely. 

Segundo Daniel, diretor da 

delegacia regional do Sindpd em 

Araraquara, o evento era para tra-

zer em forma de lazer e descon-

tração o reconhecimento pelas 

mulheres. “Apenas pretendemos 

reunir as mulheres e seus familia-

res para mostrarmos nosso res-

peito e reconhecimento por suas 

lutas. Não estamos propondo ne-

nhum debate sobre as condições 

da mulher na sociedade, pois 

entendemos que essa discussão 

tem que ocupar os 365 dias do 

ano”, comentou Daniel.

Já na regional de Campinas, 

as mulheres também foram às 

ruas para mostrar a sua represen-

tação. Na véspera do Dia Inter-

nacional da mulher, 7 de março, 

a regional participou da passeata 

no calçadão 13  de maio, centro 

de Campinas, com faixas, além 

também, de distribuir a Lei Maria 

da Penha e o cartão do Sindpd 

com uma mensagem homenage-

ando as mulheres. Já no dia se-

guinte, o Sindpd conseguiu reu-

nir, no cinema da cidade, mais de 

80 associadas e acompanhantes 

na exibição do filme Se eu fosse 

você 2.
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As delegacias regionais de São José dos Campos e São José do Rio 

Preto realizaram, cada uma em sua cidade, uma confraternização para 

celebrar o dia 8 de março. Em S.J do Rio Preto aconteceu um almoço 

que reuniu cerca de 55 pessoas e foi sorteado brindes às mulheres. Em 

São José dos Campos aconteceu um jantar numa tradicional cantina 

italiana com as associadas, onde também foram sorteados brindes. 

Na regional de Bauru aconteceu a tradicional comemoração do dia 

das mulheres. No dia 7 de março, os diretores reuniram as associadas 

para um dia de lazer no Hotel Eco Resort Ibiquá, em Avaré, às margens 

da represa de Jurumim. O dia foi preenchido com atividades culturais, de 

recreação e esportes. Além da confraternização nas refeições oferecidas 

pelo Sindpd neste dia.

Dia 8 de março 
Por que a data?

??
O dia 8 de março celebra a luta de todas as mulheres pela busca de igualdade, direitos e 

oportunidades. Esta data faz referência ao dia 08 de março de 1857, quando as trabalhadoras 

de uma fábrica têxtil, em Nova York, protestaram por receber um terço do salário dos homens, 

trabalhando com a mesma carga horária diária: 16 horas. Após este fato, manifestações 

foram realizados ao longo dos anos, culminando em um incêndio na fábrica têxtil da Triangle 

Shirtwaist, onde 129 trabalhadoras foram trancadas e queimadas vivas. Mais de meio século 

depois, foi estabelecido pela conferência internacional de mulheres, realizada na Dinamarca, a 

instituição, no dia 8 de março, como o Dia Intenacional da Mulher em homenagem às mulheres 

que se manifestaram contra o desrepeito ao sexo feminino naquele ano de 1857.

      Homenagem às mulheres em Campinas

Brindes foram distribuidos em
São José do Rio Preto

Confraternização em São José dos Campos
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Foi assinado, no dia 03 de março, 

o pacto, entre o Sindpd e o Seprosp, 

para promover a capacitação e in-

serção de pessoas com deficiências 

no mercado de trabalho, em especial 

no setor de TI. A assinatura do pac-

to aconteceu na Secretaria Regional 

do Trabalho e Emprego de São Paulo 

(SRTE/SP), e contou com a presença 

de autoridades que foram essenciais 

para que esse passo histórico e inédi-

to pudesse se realizar.

Além de Antonio Neto, presidente do 

Sindpd, e de Luigi Nese, presidente do 

Seprosp, assinaram também o termo de 

adesão a então Superintendente da Su-

perintendência Regional de Trabalho e 

Emprego - o SRTE/SP, Dra. Lucíola Ro-

drigues Jaime; o Assessor Especial da 

Prefeitura de São Paulo, Renato Correia; 

o Auditor Fiscal do Trabalho, Carlos do 

Carmo; o Secretário da Pessoa com De-

ficiência, Marcos Belizário; o diretor da 

Brasscom, Sérgio Sgobbi e o presidente 

da Brasscom, Antonio Gil.

Segundo o presidente do Sindpd, 

Antonio Neto, a lei que garante entre 

2% a 5% de vagas em empresas com 

mais de 100 funcionários existe há 18 

anos, mas ainda não funciona na práti-

ca. “É chegada a hora de inserir essas 

pessoas que têm muito a colaborar com 

a categoria por sua força de vontade. 

Com a ajuda dos sindicatos, Brasscom, 

da prefeitura e da SRTE vamos realizar 

este importante passo para inclusão e 

cidadania”, afirmou o presidente.

Segundo a ex-superintendente 

da Secretária Regional do Trabalho e 

do Emprego, Dr. Lucíola Rodrigues, a 

intenção da Secretaria não é aplicar 

a multa, mas trazer benefícios com 

este termo. No entanto, é fundamen-

tal a fiscalização para que este pacto 

seja cumprido pelas empresas e tra-

ga resultados para a sociedade.

Além de procurar inserir pessoas 

portadoras de alguma deficiência no 

mercado, o termo propõe trazer condi-

ções dignas de trabalho, com equidade 

e possibilidade de ascensão profissio-

nal, dentro de um contexto que se bus-

que promover as mudanças necessá-

rias para a valorização da diversidade e 

para eliminar qualquer tipo de discrimi-

nação no mundo do trabalho.

O pacto traz ainda ações para 

que possibilite a inserção desses 

trabalhadores no mercado e, fun-

damentalmente, mudar a cultura de 

desvalorização desses profissionais 

em alguns ambientes de trabalho. 

Para isso, o Sindpd e o Seprosp se 

comprometeram a promover diver-

sas campanhas que ajudem a trazer 

essas mudanças.

As empresas deverão cumprir um 

cronograma de contratação e metas, 

tendo como data inicial a da assinatura 

do presente pacto. Quem não aderir ao 

pacto, ficará sujeito às implicações le-

gais instituídas pela lei das cotas. Quem 

fizer o acordo, terá que cumprir as se-

guintes metas: no ato, terá que cumprir 

40% da cota; em 6 meses, 50% da 

cota; 12 meses, 60% da cota cumpri-

da; 18 meses, 70% da cota cumprida e 

24 meses, 80% da cota cumprida. 

Segundo um dos idealizadores do 

acordo, Renato Correia, é preciso criar 

uma sinergia entre todos os setores 

da sociedade para que a inclusão seja 

eficiente. “O  importante é reabilitar os 

valores da sociedade. Este pacto não 

é apenas um ganho humanitário, mas 

a colaboração para uma sociedade 

mais saudável”, conclui o Assessor 

Especial da Prefeitura de SP.

Sindpd fi rma pacto para inclusão 
de defi cientes no mercado

nacional    sindical

Assinatura do pacto na Secretária Regional 
do Trabalho e Emprego, em São Paulo.
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Você, associado do Sindpd, pode 

desfrutar de uma variedade de con-

vênios que o sindicato possui. Tanto 

no campo quanto no litoral, o Sindpd 

oferece para você e sua família óti-

mos descontos em locais como Ilha-

bela, Campos do Jordão, Ubatuba, 

São Sebastião e muitos outros.

Entre as belas praias de São Se-

bastião, está Paúba, a 180 Km de 

São Paulo, onde o Sindpd mantém 

convênios no condomínio Porto Paú-

ba. Os apartamentos possuem fogão, 

geladeira, TV a cabo, churrasqueiras, 

salão de jogos, sauna e acomodam 

até 4 pessoas e uma criança de

social    convênios

Sócios do Sindpd podem se 
associar ao SESC de graça

Muita gente já conhece a estrutu-

ra fantástica que o SESC tem. Agora, 

o associado do Sindpd tem a possi-

bilidade de se tornar sócio do SESC 

gratuitamente. Esta é uma novidade 

importante e que trará ainda mais op-

ções de lazer para os associados.

Todos os associados do Sindpd 

possuem o direito a sua carteirinha 

do Sesc sem pagar nada. Assim, o 

associado pode desfrutar das ativida-

des, shows nas mais de 30 unidades 

espalhadas na cidade de São Paulo e 

interior paulista.

Conheça os benefícios que o Sin-

dpd, além de lutar pelos seus direitos, 

mantém para você associado.

5 anos. A praia tem ondas ótimas para 

a prática do surf e, para quem gos-

ta, tem diversos locais para pescar. 

Aproveite, como sócio do Sindpd es-

tas oportunidades, com certeza elas 

ficarão na sua memória. Acompanhe 

o site do sindicato e conheça mais 

deste e muitos outros convênios.

Convênios para você e sua família 
desfrutarem momentos de descanso
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Os objetivos também foram 

traçados para a equipe de vôlei 

masculina, onde a maior meta 

do ano é a conquista dos Jogos 

da Cidade. As disputas da Liga 

APAV e VI ABC Férias de Voleibol 

também estão na agenda de nos-

sos atletas, que para fazer bonito 

nas quadras treinam forte.

A etapa brasileira de vôlei 

master acontece em Santos, nos 

dias 18,19, 20 e 21 de abril. No 

masculino, participaremos do 

campeonato com atletas acima 

de 35 anos e de 40 anos. Já no 

feminino a disputa tem como ida-

de mínima 30 anos. Na categoria 

masculina acima de 35 anos, o 

Sindpd conquistou um honroso 

terceiro lugar.

34
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social    esporte

Futebol de 
No primeiro semestre des-

te ano, o futebol de campo do     

Sindpd se concentrará em dois 

objetivos. O primeiro dele, é reali-

zar uma bela campanha na Copa 

Kaiser, um dos maiores campeo-

natos de futebol amador do mun-

do e que conta com mais de 200 

equipes de toda a cidade de São 

Paulo. A meta nesta competição, 

que chega na sua 12ª edição, é 

chegar entre os 8 primeiros colo-

cados. Já que, pelo seu altíssimo 

nível, a competição é muito dis-

putada e qualquer erro pode eli-

minar um time.

Outro foco é a Copa de Fute-

bol Amador da Federação Pau-

lista de Futebol, entidade que é 

responsável pelo campeonato 

paulista de futebol profissional. 

Nosso objetivo nesta competição 

é chegar entre os finalistas, o que 

quase conseguimos na última 

edição, mas infelizmente fomos 

eliminados nas oitavas de final. 

Para alcançar as metas traça-

das para a equipe, o time de fu-

tebol de campo do Sindpd treina 

desde janeiro para chegar forta-

lecido nestes difíceis campeona-

tos. Contamos com a sua torcida. 

Venha prestigiar o time de futebol 

do Sindpd!

O ano começou muito bem 

para as meninas do futsal do 

Sindpd. Na primeira competição 

disputada no ano, conquistamos 

o terceiro lugar na I Copa Bata-

lha de Futsal Feminino. A equi-

pe do Sindpd realizou uma bela 

campanha, com quatro vitórias 

e somente uma derrota. Um dos 

maiores destaques da compe-

tição foi Caroline, que marcou 9 

gols, sagrando-se vice-artilheira.

No primeiro semestre deste 

ano ainda disputaremos a Copa 

Sport Ação, Copa ABC de Futsal 

e Copa Diário do Grande ABC 

Futebol Society. Esta última, uma 

das competições mais competiti-

vas da categoria.

Futsal 

Voleibol

34
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Este ano é um ano especial 

para o Sindpd, afinal, completar 

25 anos de histórias e conquis-

tas deve ser celebrado. Diante da 

ocasião especial, a diretoria de 

esportes do sindicato convida a 

todos os associados a montarem 

as suas equipes de futsal para 

participar da 17ª edição do Cam-

peonato de Futsal do Sindpd.

As inscrições já estão aber-

tas, corra, pois a competição co-

meça dia 09 de maio. Para mais 

informações, por favor, ligar para 

3824-5607/3824-5614 ou enviar 

um email para elcio@sindpd.org.br 

e ronaldo@sindpd.org.br.

XVII Campeonato 
de Futsal Sindpd
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No futsal masculino, assim 

como as meninas, ficamos em 

terceiro lugar na IV Super Copa 

Batalha de Futsal, que começou 

em novembro de 2008 e se en-

cerrou agora, em março de 2009. 

Os preparativos se concen-

tram agora para as já conhecidas 

e emocionantes disputas dos Jo-

gos da Cidade, que logo iniciará a 

sua etapa regional. Outros cam-

peonatos que disputaremos este 

ano são a Futsal CUP Liga Paulis-

ta e a Copa Sport Ação, que, nos 

últimos dois anos, trouxemos um 

título e um vice campeonato. 

Futsal Masculino

Final da Copa Sport Ação 2008

PARTICIPE, MONTE A SUA EQUIPE E VENHA DISPUTAR 
O  C A M P E O N AT O  O R G A N I Z A D O  P E L O  S I N D P D 
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Associados do Sindpd tem descontos 
em diversas instituições de ensino

O Sindpd, através do seu depar-

tamento social, trabalha bastante 

para disponibilizar a você, associa-

do, convênios com descontos vanta-

josos nas mais diversas áreas, como 

cultura, saúde, lazer e educação.

Os descontos em educação, pro-

porcionados aos associados do Sin-

dpd, oferecem oportunidades para 

que os trabalhadores continuem seus 

estudos em áreas técnicas ou em es-

pecialidades do seu interesse. Aperfei-

çoar e qualificar seus conhecimentos 

pode trazer grandes benefícios para 

você, sua família e à empresa onde 

trabalha. Confira abaixo algumas es-

colas onde realizar o curso do seu in-

teresse com descontos de até 50%.

Acesse o portal do Sindpd e sai-

ba quais os cursos técnicos que pos-

suem descontos para os associados 

do sindicato. Lá você encontra uma 

relação completa das escolas.

Escolas e os descontos:

social    educação

Data Byte - Unidade Santo Amaro
Desconto de 40% e 50% para grupos 
fechados com 08 alunos
11- 5523-5100

SENAC - desconto de 5% (Qualificação profissional 
e Técnicos) - desconto de 10% (Livres ,Extensão uni-
versitária e Eventos:Workshops, Congressos, Feiras, 
Palestras, Seminários) - www.sp.senac.br

IMPACTA - desconto de 5% a 
15% (Turmas fechadas verificar 
tabela) - www.impacta.com.br/citi

GREEN Treinamentos
Descontos de 7% a 25% 
Telefone: (11) 3253-5299
www.green.com.br

ALL Experts Treinamento
Desconto de 5% a 15%
www.allexperts.com.br

IBTA - Desconto de 5% a 10%
(Treinamentos) - “depende o numero 
de alunos matriculados nos cursos”
www.ibta.com.br

KA Solution - Desconto de 20% 
Cursos Microsoft; 10% Pacotes 
Microsoft e 10% Academia SAP
www.kasolution.com.br

AfterWeb Informática - desconto de 25%
Telefone: (11) 3063-6100
www.afterweb.com.br

Executrain Brasil - Desconto de 15% 
(Cursos Presenciais) e 25% (Treinamentos 
E-Learning) - Telefone: (11) 3555-1585
www.executrain.com.br

Future School - desconto de 10% e 35%
para grupos fechados de 08 alunos
Telefone: (11) 36814319 / 36828355
www.fschool.com.br

TREINASOFT
Desconto de 15%a 50%
www.treinasoft.com
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Piscinas, toboáguas e áreas 
verdes no Thermas do Vale

O Sindpd firmou vários acordos 

que proporcionam descontos na 

área de lazer e turismo urbano. Um 

deles, o Thermas do Vale, é uma óti-

ma opção para quem quer curtir um 

lugar agradável para relaxar ou fugir 

da rotina agitada.

O clube Thermas do Vale fica a 

95 quilômetros da capital, localiza-

do em São José dos Campos, pos-

sui em suas dependências diversas 

piscinas e atividades recreativas. O 

clube tem opções de atividades para 

todos os gostos e idades, com pistas 

de corridas para carrinhos off-road,

playgrounds, passeios a cavalo e di-

versas outras.

Os principais destaques do maior 

social    turismo urbano

clube do Vale do Paraíba são as pis-

cinas, que possuem muitos tamanhos 

e profundidades. A do rio lento, por 

exemplo, tem 350 metros de compri-

mento. A piscina de ondas do Ther-

mas do Vale, que chega a formar on-

das de 1 metro, tem 2.500 m² e já foi 

considerada uma das maiores do país. 

O toboágua tem 4 pistas, a “Free Fall” 

é a maior com 24 metros.

Aproveite os descontos que os 

associados do Sindpd tem direito e 

conheça os estabelecimentos com os 

quais o sindicato possui convênios. 

Você encontrará mais informa-

ções de valores, de descontos e in-

gressos no Portal do Sindpd:

www.sindpd.org.br

Peças de teatro com descontos inacreditáveis para 
você e seu acompanhante com o

O acordo entre Sindpd e Cheque 

Teatro possibilita, ao associado, van-

tagens e descontos em muitas peças 

de teatro. Assim, o associado e o seu 

acompanhante, podem ir a parques te-

máticos e cinema assistir às peças que 

estão em cartaz e fazem a platéia se di-

vertir, tudo isto com ótimos descontos.

Com a parceria, o associado do 

Sindpd pode comprar o talão com 12 

folhas do Cheque Teatro por R$ 50,00 

e, com ele, conferir o que está rolando 

de melhor nos palcos. Os descontos 

variam de 20% a 50% e são utilizados 

em peças que você pode escolher no 

site www.chequeteatro.com.br/sindpd. 

Ao apresentar as folhas do talão na bi-

lheteria do espetáculo, a sua entrada é 

de graça e o seu acompanhante paga o 

desconto de 20% ou metade do valor.

Para mais informações, entre em 

contato com o Departamento Social 

do Sindpd através dos telefones  

(11) 3824-5635/5636. 
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