ESPERANÇA DE
UM NOVO TEMPO
Segundo o dicionário Aurélio,
esperança quer dizer expectativa
com aquilo que se espera; desejar confiança em obter o que se
pretende. Esta palavra que ouvimos bastante em 2002 é também
a palavra de ordem de todo brasileiro para um 2003 melhor.
Com a troca do governo as esperanças se renovaram e acreditamos que reconstruiremos sobre
os escombros de oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso, um Brasil melhor e mais justo,
longe das políticas neoliberais e
das injustiças sociais.
É neste sentido que convidamos
você a ler a matéria “Esperança
de um Brasil mais justo”, sobre o
governo Lula. Este governo, aliás,
nos preenche de esperança por
assumir, de uma vez por todas, um
projeto de inclusão para a maioria pobre e sofrida. Lula desde a
sua campanha para presidente
fala em acabar com a fome e assume a responsabilidade de criar
um Pacto Social para mudar o Brasil, acabar com a exclusão social,

dar oportunidade de emprego
para todos os brasileiros, por um
fim na violência e fazer o País voltar a crescer economicamente.
E é diante de todos estes desafios que ele chamou todos os
setores da sociedade para criar
este pacto, inclusive os presidentes das centrais sindicais. Eu, particularmente, me sinto privilegiado em participar deste Conselho. Este espaço que nos foi dado
pelo presidente Lula, será honrado com muito trabalho, com
contribuições sérias e honestas,
para ajudar na construção de um
outro Brasil.
Diante das incertezas econômicas e das dificuldades do ano que
passou conseguimos garantir, ainda em 2002, mais um ano de direitos e melhores condições para
os trabalhadores. Graças à grande mobilização da categoria, negociamos com o Seprosp as renovações da nossa Convenção
Coletiva e conseguimos reajuste
salarial de 8,5%, assinado em dezembro. O acordo, a festa, as assembléias e os premiados são retratados na matéria especial sobre a Campanha Salarial.

O ano de 2002 foi muito especial para nós do sindicato, tivemos um trabalho intenso e incansável nas empresas para combater a precarização do emprego, evitar cortes, garantir Participação de Lucros e Resultados,
como pode ser conferido nas páginas sindicais desta revista.
Outro tema que merece destaque, de grande importância internacional, é a guerra contra o Iraque. A matéria “Por que o Iraque
é alvo dos EUA?” fala dos motivos que os Estados Unidos tem de
bombardear o Iraque.
É com as esperanças renovadas que, mais uma vez, chamamos você a participar e fortalecer o Sindpd. Juntos, será mais fácil enfrentar os desafios que estão colocados e participar da elaboração de um novo Pacto Social, para que este país seja mais
justo para todos os seus cidadãos
e trabalhadores.
Boa leitura!

Presidente
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No último encontro de Cipas ficou acordado que nas Sipats
(Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho), o sindicato
auxiliaria as comissões que solicitassem apoio. Para aprofundar e
intensificar os debates entre os trabalhadores e cipeiros.

SINDPD E CIPAS
ABREM NOVOS
CAMINHOS
Prodesp
Com o tema “Acredite! Vença! Seja Feliz com Segurança!” a Prodesp incentivou seus
funcionários a participar da
14.ª Sipat, realizada de 21 a
25 de outubro na sede da empresa e nos dias 24 e 25 de
outubro na Unidade Fazenda.
As palestras foram sobre Aids
(promovida pelo Sindpd),
stress e preconceito. Na palestra “Aids: Amar Sem
Medo”, feita por Yara Codo,
Assessora e Consultora em
Comunicação, os funcionários puderam dialogar de forma lúdica sobre os riscos desta doença que se alastra pelo
mundo em uma velocidade
estupenda. Segundo o presidente da Cipa da empresa,
Antoracy Fernandes Saldanha,
a colaboração do sindicato

foi muito valiosa. “A Prodesp
tem um projeto voltado para
o menor, a palestra de Aids
foi interessante não só para
estas pessoas, mas para todo
mundo. Foi muito importante
a presença do presidente do
Sindpd, Antonio Neto, na
abertura do evento e de diretores durante todos os dias da
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Sipat, atendendo aos nossos
convites”, disse.
A Dra. Maria Aparecida de
Oliveira da Escola de Enfermagem da USP, falou sobre o
preconceito na palestra “Trabalhando com as Diferenças”.
O Stress foi abordado pelo
Médico e Mestre em Segurança do Trabalho e Doutorando
em Stress, Ricardo do Amaral
Rego, na palestra: “Sabedoria do Organismo e a Importância da Expressividade e Espontaneidade”. Além das palestras, a Sipat teve duas apresentações de Teatro: Uma com
a Cia Andarilhos na peça “Big
Barraco Brasil” e a outra com
o Grupo de Movimento e Arte
“A qualidade de Vida como
ela é”. Também foi feita uma
Oficina do Sorriso, com a Dra.
Sônia Ap. S. Martinez.

S
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Connectcom
A I Sipat realizada na Connectcom teve total auxílio do
Sindpd. Todas as palestras foram feitas pelo sindicato e, segundo o presidente da Cipa,
Marco Antonio Nogueira, esta
primeira Sipat conseguiu despertar nos funcionários um enorme interesse pela Cipa.
Realizada de 16 a 20 de setembro, a I Sipat da Connectcom superou todas expectativas.
Com um tema específico para
os funcionários da empresa que
trabalham com cabeamento, a
engenheira do sindicato, Sheila
Mota, fez palestra sobre Ergonomia e EPI (Equipamento de
Proteção Individual). “É muito
importante você alertar sobre os
riscos e cuidados que os trabalhadores devem ter quando fazem este tipo de atividade, já
que as medidas de controle coletivas não são possíveis neste
tipo de trabalho”, disse Sheila,
que fez também outra palestra

sobre “Comportamentos fundamentais no ambiente de trabalho”, onde o principal objetivo
foi a qualidade de vida.
A oficina sobre AIDS, feita por
Yara Codo, foi um momento de
muita reflexão. “A oficina sobre
Aids fugiu completamente da
mesmice a que a gente está
acostumado. De forma bem criativa a oficina despertou o diálogo e agregou muito conhecimento”, disse Marco Nogueira.
Dr. Antonio Rebouças, advogado previdenciário do Sindpd,
também fez palestra sobre as
mudanças na previdência e auxílio sindical.

Dataprev
A Dataprev realizou sua XVIII
Sipat nos dias 26, 27, 28 e 29
de novembro. A Cipa da empresa convidou parceiros, dentre eles o Sindpd, para a realização das palestras.
Depois da abertura do evento feita pelo gerente do Escritó-
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Oficina de AIDS na Connectcom

rio Estadual de São Paulo, José
Luiz Visconti, a engenheira do
trabalho do Sindpd, Sheila
Mota, fez palestra sobre Ergonomia, onde falou sobre as preocupações que o trabalhador
deve ter com o seu ambiente de
trabalho. “A ergonomia não está
apenas no mobiliário, mas também no conforto acústico, visual e térmico e principalmente na
organização do trabalho, como
por exemplo, as normas de produção, o modo operatório, o
ritmo de trabalho, o conteúdo
das tarefas, entre outras preocupações”, alertou Sheila.
A manutenção do corpo saudável através da ginástica laboral no ambiente de trabalho foi tema da palestra da Jucileide de Oliveira Chagas e
Antônio José Neves. Os riscos
e cuidados com a alimentação
também foram abordados na
palestra sobre “Doenças veiculadas por alimentos, de origem bacteriana e parasitária”
apresentada por Elaine Regina Neiman. No último dia foi
a vez de mostrar a importância dos primeiros socorros na
palestra do 3o Grupo de Bombeiros da Mooca.

S

Bull
A V Sipat da Bull, segundo
Giovannia Cordeiro, vice-presidente da Cipa, foi uma das
melhores Sipats já realizada
pela empresa. “Tivemos ótimas
palestras que fizeram os funcionários tirarem suas dúvidas e ficarem atentos para os problemas de saúde, não só no trabalho”, disse.
A Sipat, que ocorreu do dia
01 a 04 de outubro, teve palestra específica para o homem
com o tema: “A saúde do ho-

mem”, feita pelo Dr. José Luiz
Amurati. A importância da Ergonomia foi tema da palestra
da Engenheira do trabalho do
Sindpd, Sheila Mota. Além das
palestras, também houve uma
oficina sobre AIDS, feita por
Yara Codo, e uma campanha
com o tema “Tire sua Pressão”,
onde, além de medir a pressão
arterial dos funcionários e encaminhá-los no caso de pressão
alta ou baixa, o clínico geral da
empresa Dr. Antonio Milano,
também passou em cada sala
informando como evitar o Stress.

I N D I C A L

Segundo Giovannia, fazer a Sipat em conjunto com o Sindpd,
foi muito bom pela qualidade
das palestras, comodidade e custo. “No próximo ano queremos
contar com o sindicato novamente”, disse.

IMPLANTAÇÃO DE CIPAS

NAS EMPRESAS
Projecto

ram informados sobre os convênios e trabalhos que o sindicato vem desenvolvendo.
No mês de janeiro, a diretoria do Sindpd se reunirá com a
direção da ADP Sistems para levar o conjunto de reivindicações
dos funcionários a fim de regularizar os problemas entre os
trabalhadores e a empresa.

A Projecto (empresa que presta serviços de preparação de
dados e digitação para a Prodesp), têm hoje representantes
de CIPA (Conselho Interno de
Prevenção de Acidentes) em todos os postos de trabalho das
secretarias onde a Prodesp presta serviço.

Gedas

ADP Sistems
Foi implantada na empresa
a Cipa que começou a trabalhar já no segundo semestre
de 2002. O Sindpd esteve

presente nos dias 12 e 13 de
dezembro na empresa. No
plantão os funcionários puderam tirar suas dúvidas e fica7

A empresa acabou de constituir a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA)
que está atuando em todas as
unidades da Gedas.

S
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SINDPD PRESENTE
NAS
E MPRESAS
Probank

EDS

Desde que a Probank começou a prestar serviços para a
Caixa Econômica Federal (CEF),
o Sindicato tem encontrado
grandes dificuldades em fazer
com que a empresa cumpra com
os seus deveres trabalhistas.
A Probank tem atrasado os
pagamentos dos funcionários e
está fazendo descontos indevidos. Além disso, os trabalhadores estão tendo problemas com
a assistência médica, entre outros. O sindicato tentou, por várias vezes, conversar com a empresa para que o acordo trabalhista fosse cumprido e até fez
reunião com os gerentes da CEF
de São Paulo.
Depois de inúmeras tentativas, o gerente responsável pela
Probank, Nilson Fernandes, esteve em reunião no Sindpd e se
comprometeu, a partir de fevereiro, sanar os problemas dos
funcionários com a empresa.
Estaremos em fevereiro com
todas as atenções voltadas para
Probank para que ela cumpra
com o contrato trabalhista. Fique de olho!

O Sindpd está discutindo a
implantação de Participação
dos Lucros e Resultados (PLR),
conforme determina a legislação, com a Eletronic Data Systems (EDS) para o ano de 2003.

CMA
Em 1995, a CMA não pagou durante 10 meses o ticket
dos funcionários. O Sindpd entrou com ação na justiça e
ganhou em 1ª instância. Fomos procurados pela empresa que queria atráves de um
acordo, acabar com a ação.
O valor devido é R$ 845,00 e
será pago em 6 parcelas. Dos
120 funcionários que tem direito
a receber, 80% já foram localizados. Sendo que a maioria já recebeu integralmente o valor. O
sindicato através de telegramas e
cartas está tentando localizar todos os trabalhadores que tem direito. Se você trabalhou na empresa neste período ou conhece
alguém que trabalhou, entre em
contato com o Sindpd.
8

CPM
A CPM assinou com o Ministério Público um termo de
Ajuste de Conduta, em que a
empresa se compromete registrar todos os empregados que
estavam contratados como cooperados ou Pessoa Jurídica.
A empresa não deverá manter este tipo de relação de trabalho. Esta medida foi resultado da fiscalização que o sindicato encaminhou junto aos
organismos públicos.

Microsiga
Durante os meses de outubro e novembro foram feitos
vários plantões de atendimento
na Microsiga. A diretora do
sindicato, Arlene Sabóia, que
é responsável pela empresa,
informou os trabalhadores sobre os serviços que o sindicato disponibiliza para os sócios na área de saúde, lazer,
educação entre outros e tirou
dúvidas trabalhistas. Se você
não teve oportunidade de ir
ao plantão, contate a diretora Arlene Sabóia no Sindpd.

S

Datasist

Consist

A Datasist ganhou a concorrência e vai assumir todo
o trabalho de informática nos
postos da Polícia Federal no
Estado São Paulo. 400 novos
funcionários foram contratados pela empresa. O Sindpd
fez plantões na empresa no
início do ano e já filiou cerca
de 100 novos colegas de trabalho. O sindicato também
está negociando, junto a empresa, o retorno da assistência médica e odontológica.

Os diretores do Sindpd estiveram de plantão na Consist para
tirarem dúvidas sobre trabalho,
serviços que o sindicato oferece
para os sócios, além de informar
sobre a campanha salarial e distribuir convite da festa do chopp.
Foram sorteados, entre as pessoas que passaram pelo plantão,
CDs e uma semana de estadia nas
casas ou colônias que o sindicato
oferece para os sócios. A sócia
Sheila Padeti ganhou a estadia.

Eluced
A receptividade dos funcionários da Eluced com o
sindicato tem sido muito
boa. Foi feita uma palestra
dos diretores do Sindpd
para apresentação de todo
o trabalho que o sindicato
vem desenvolvendo na área
sindical, saúde, educação,
lazer, esportes entre outros.
Plantões de atendimento serão agendados.

SAP
Foi feito no mês de dezembro
plantão de atendimento na empresa. Os diretores do Sindpd
além de tirar dúvidas dos funcionários e informar sobre as atividades do sindicato, também
conversaram com os diretores da
empresa e implantaram uma
nova relação com o sindicato. A
partir de janeiro, serão feitos
plantões de atendimento e filiações, no prazo de até 90 dias.
A empresa já pagou os valores
da participação de lucros e resultados (PLR) para seus funcionários, referente a 2002. A PLR da
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SAP é uma das melhores já feitas
pelo sindicato.

Serpro e
Dataprev
Assinada a Convenção Coletiva da categoria, que teve 8,5%
de reajuste, agora chegou a vez
das estatais federais. A database do Serpro e Dataprev
acontece em maio e este ano,
com a conquista de um governo democrático, renovam as esperanças de recuperarmos as
perdas ocorridas durante o governo FHC. Serão marcadas
reuniões e seminários para a
elaboração da proposta da
pauta de reivindicações, a ser
encaminhada às empresas. Para
obtermos melhores resultados é
preciso que os trabalhadores se
organizem junto com o sindicato para garantirmos os nossos
direitos e recuperarmos as nossas perdas. Fiquem atentos!

Gedas
Conforme negociado com a
Gedas foi paga no dia 20 de
dezembro a parcela final da
Participação de Lucros e Resultados (PLR).

PLANTÃO DO SINDICATO
Os diretores do Sindpd fazem plantões nas empresas para
tirar dúvidas trabalhistas e informar sobre as atividades do
sindicato nas áreas de saúde e social.
Participe dos plantões e solicite a visita de um diretor
na sua empresa, sempre que necessário.
Não fique só. Fique sócio.
9
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DEMISSÃO NA

PRODAM: NÃO!

A situação dos empregados da
Companhia de Processamento de
Dados do Município de São Paulo
(PRODAM) para 2003 é complicada, pois o orçamento autorizado
pela Prefeitura Municipal do Estado
de São Paulo (PMSP) prevê um corte
de 10% sobre as verbas já reduzidas no ano anterior.
Para atender a ordem de redução
da PMSP, os administradores da empresa anunciaram um corte severo de
375 pessoas no quadro de empregados, alcançando as diversas secretarias e dependências da prefeitura.
O Sindpd, em conjunto com os representantes dos empregados da Prodam, reuniu várias vezes com a diretoria da empresa para impedir o corte. Nas duas audiências públicas realizadas na Câmara Municipal de
São Paulo, junto à Comissão de Orçamento, o Sindpd e os representantes dos trabalhadores mostraram

o absurdo que essa demissão maciça representa, já que as funções exercidas pelos empregados ameaçados
pelo corte vão continuar existindo e
alguém precisará exercê-las.
Porquê demitir os empregados da
Prodam, se outros precisarão ser
contratados para fazer o que eles
já fazem? Isso não é economia, é
apenas transferir a mesma despesa
para outro bolso também pertencente a PMSP.
Os empregados que compareceram em grande número às audiências mantêm-se mobilizados para enfrentar mais essa luta junto ao Sindpd. Na última Audiência Pública o
presidente do Sindpd, Antonio Neto
e os diretores responsáveis pela Prodam, entregaram documento à diretoria da empresa, à Comissão de
Orçamento da Câmara Municipal,
ao relator da Comissão e aos demias vereadores.
10

Sindpd e
representação
de trabalhadores
lutam contra
corte severo de
375 pessoas
na Prodam,
anunciado
pela PMSP

E
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ANTONIO NETO FARÁ PARTE
DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
Quais as esperanças para o
Movimento Sindical com um
presidente que veio da classe trabalhadora?
Eu particularmente estou
com muitas esperanças no
governo Lula e tenho dito isso
em todos os fóruns a que tenho ido. O compromisso do
Lula com a história do Brasil,
nos dá a expectativa que ele
possa fazer um governo voltado para a grande e imensa
maioria sofrida.
Depois de eleito, seu primeiro discurso foi sobre o projeto
prioritário da sua vida, o Fome
Zero. Um presidente que assume um projeto de combate à
fome e se coloca com muita humildade dizendo que se terminar o governo e todos os brasileiros tiverem três refeições, não
importa o resto.
O Fome Zero é um projeto
muito mais amplo do que parece. Não é meramente distribuição de alimento e de cupom. É um projeto estrutural,
que passa pelo reajuste do salário mínimo, pela reforma tributária, fiscal, trabalhista e
tantas outras.

Antonio Neto, presidente
do Sindpd, da Central
Geral dos Trabalhadores
do Brasil e vice-presidente
da Federação Sindical
Mundial, foi convidado
para compor o Conselho
de Desenvolvimento
Econômico e Social,
entidade que vai formular
o Pacto Social. Nesta
entrevista ele fala das
suas expectativas, de sua
participação no Conselho
e diz: “Estou me
preparando para dar
contribuições sérias e
honestas, visando um
Brasil melhor”.
11

O que você achou da construção do Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social, que é o principal
fórum que vai formular o
Pacto Social?
O presidente Lula nos
convidou para participar
deste conselho que terá uma
tarefa que não é legislar para
o Brasil, mas refazer o Pacto
Social. Temos uma exclusão
muito grande que não é boa
para os excluídos e nem
para os não excluídos.
O Pacto Social é necessário para fazer a articulação
de todos os segmentos da
sociedade. Para formá-lo foi
preciso chamar seus agentes para discutir o que fazer,
seja na reforma tributária,
reforma previdenciária, reforma trabalhista...

E
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Qual é o principal papel deste Conselho?
O Conselho é o anteparo
do congresso. Vamos discutir
e criar um consenso de aconselhamento ao presidente da
República. Porque quando algum projeto de reforma for
para o congresso para ser examinado e discutido ele já passou pela sociedade.
Todos os seguimentos da sociedade estarão juntos, discutindo as propostas com o objetivo de tentar aliviar e agilizar as discussões para o Congresso Nacional. Vamos tentar chegar a um consenso. Mas
o governo já saberá se houve
ou não consenso e já vão saber quais são as propostas e
contra-propostas, quem concordou e quem discordou.
As centrais de trabalhadores
vão se unir neste Conselho?
Nós estamos fazendo um fórum das centrais, que a base é
este Conselho. As centrais vão
fazer parte do Conselho e também terão dentro do Ministério
do Trabalho, o Fórum Nacio-

nal do Trabalho para discutir os
assuntos voltados aos empresários e trabalhadores, como
por exemplo, a reforma trabalhista. Mas isso não quer dizer
que as centrais vão se unir, elas
vão discutir as reformas e, naquilo que for possível, terão posicionamentos comuns.
Porque o pacto é essencial
para o Brasil voltar a crescer?
A única maneira que você tem
para fazer com que as pessoas
não se oponham às transformações, é que elas pactuem. A sociedade precisa se comprometer e permitir ou não que o governo faça as mudanças.
O Brasil tem que crescer e
para isso as elites e a classe
operária precisam estar juntas. Neste pacto, todo mundo
vai dar uma contribuição, alguns setores podem perder no
primeiro momento, ou deixar
de ganhar, para no futuro recuperar e ganhar de novo.
Esse processo já foi realizado
em países como a Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Itália e Áustria.
A sociedade se conscientizou que não adianta o rico
ganhar muito dinheiro. Ele
ganha muito e gasta também
muito, com segurança, com
o filho dele que não pode ir
à escola tranqüilo.
Os miseráveis e abandonados, que é o que leva à
marginalidade, precisam
também crescer. Eu não sou
contra que as pessoas sejam
ricas, o que não pode é para
12

você ficar rico, muita gente ficar muito pobre. Precisamos de
justiça social e o Pacto Social
unirá os empresários, trabalhadores e sociedade civil para
juntos construir um País melhor
para todos.
O Pacto Social brasileiro terá
como modelo o realizado em
outros países?
As experiência dos outros países nos orientam para não cometer os erros que eles cometeram. Nós vamos construir um
modelo nosso. O Brasil tem
virtudes e defeitos próprios,
então vamos ter que aprender
juntos e construir juntos. O
pacto tem tudo para dar certo, vamos tentar, aprender, errar e acertar.
Qual será o papel dos sindicalistas neste Conselho?
Não são sindicalistas, são
pessoas que também são sindicalistas. São 82 pessoas que
vão discutir e assessorar o
presidente na formulação de
políticas e diretrizes específicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social.
Ou seja, serão 82 cidadãos
brasileiros, maiores de idade,
de ilibada conduta, pessoas
reconhecidas e representativas
da sociedade que foram escolhidas e vão receber um
mandato de dois anos. O
presidente Lula, na verdade,
nos disse: “você está entre os
82 brasileiros que pode nos
auxiliar nesta transformação
para um país melhor”.

E
A reforma da previdência é a
mais difícil batalha deste pacto?
A reforma da previdência
para nós da Central, não é a
prioritária. A prioritária para nós
é a reforma tributária e fiscal. A
reforma da previdência, nós precisamos analisar com calma porque os governos anteriores não
contribuíram com a sua parte.
A constituição fala que as fontes
de receitas da previdência são:
o trabalhador pagando, o empresário pagando e o governo
pagando. Mas o governo não
pagou a parte dele e os governos anteriores ainda desviaram
dinheiro para pagar as dívidas,
gerando um enorme déficit.
Por que a reforma tributária
é prioritária?
Nós denfedemos que a reforma tributária tem que ser feita
antes de tudo para poder saber
quais são às fontes de custeio
da previdência.
Não adianta a gente ficar na
discussão se o militar tem que
ter uma previdência diferenciada ou não. O funcionário público não tem Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), o funcionário privado
tem, então é diferente e é preciso avaliar todos os ângulos.
O militar, por exemplo, quando vai para a selva fazer treinamento ou vai para um corpo
de paz, como foi lá para Timor
Leste, fica seis meses longe da
família, não tem hora extra,
não tem nada. Então você tem
que olhar estas pessoas diferentes. A gente precisa examinar

O Fome Zero é um
projeto muito mais
amplo do que parece.
Ele é estrutural, que
passa pelo reajuste do
salário mínimo, pela
reforma tributária, fiscal,
trabalhista e outras.
tudo com muita tranqüilidade
e analisar todos os ângulos.
E sobre a reforma trabalhista.
O que precisa ser mudado?
Eu coloco a reforma trabalhista como a menos importante deste processo. Toda vez que se fala
de reforma trabalhistas as pessoas reclamam e dizem que registrar um trabalhador custa muito caro. Este é o maior álibi para
o problema da informalidade e
da falta de registro. Por isso querem mexer na Consolidação das
13
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Leis Trabalhistas (CLT). Isto é um
erro, porque o custo do profissional registrado nas condições da
CLT é um problema de tributos
que cabe à reforma tributária. A
CLT é o direcionamento da relação capital e trabalho, apenas
diz como contratar um funcionário, os direitos das férias, horas
extras... Agora, como pagar a
previdência do trabalhador e os
encargos não tem nada a ver
com CLT. Fazem um carnaval
muito grande e estão colocando
o dedo no lugar errado. O custo
do indivíduo para ser registrado
não tem nada a ver com a CLT.
Eu creio que se você trabalhar bem
a reforma tributária você desonera todas estas coisas e acaba com
este mito. Aí sobrarão as leis trabalhistas que regem a relação capital e trabalho.
Você será membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Quais as suas
expectativas quanto a essa
participação?
Eu tenho a melhor das expectativas e estou procurando estudar os assuntos que são mais
urgentes para a sociedade.
Estou me assessorando e buscando pessoas para que na
hora que vier o assunto sobre a
reforma que for, eu poder ser
porta-voz de propostas para
dar contribuições sérias, honestas, visando um Brasil melhor.
Nós poderemos fazer com que
o Brasil cumpra esse papel não
só para os brasileiros, mas também para toda a América Latina e para o mundo.

E
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CAMPANHA SALARIAL
2003

Conjutura nacional conturbada dificulta melhores resultados
nas campanhas salariais. Mesmo assim, graças ao trabalho
realizado, à mobilização e participação da categoria,
conseguimos um bom índice

Diretores debatem e traçam estratégias da Campanha Salarial 2003

O

mais importante momento
para qualquer categoria é
a Campanha Salarial. É
neste momento que o sindicato e os trabalhadores se preparam para produzir um acordo coletivo que garanta os direitos dos trabalhadores e é
aprovado o reajuste salarial.
Em um momento de indecisão no cenário político, com
as idas e vindas do dólar, aumento da inflação e incertezas da política e econômica
internacional, iniciamos mais
esta batalha, sabendo que a
negociação com o Sindicato Patronal não seria fácil. Mas iniciamos
a campanha salarial
com força total para garantir, no meio de toda a
crise e incertezas do País,
mais um ano de direitos
para a nossa categoria.

Como sempre acontece, houve reunião da diretoria para traçar os rumos da Campanha Salarial e definir o calendário das
assembléias, além de discutirem
quais são os problemas e anseios da categoria para incluírem
na pauta de reivindicação que
começava a ser desenhada.
A ordem era o aumento de
benefícios e não sua redução.
Por isso, muito além do que a
data base da categoria, a pau-
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ta de reivindicação precisava ser
minuciosamente estudada para
não deixar nenhuma cláusula
passar desapercebida.
Na reunião, os diretores discutiram sobre os problemas que
estavam enfrentando no dia a dia
das empresas e opinaram sobre
o conteúdo de algumas cláusulas da convenção coletiva. Também foi decidido como seria a
comunicação com o sócio.
A diretoria do Sindpd resolveu fazer a divulgação da
campanha através de um kit,
contendo as datas das assembléias, divulgação da festa
do chopp, pauta de reivindicação, além de dar informações sobre como fazer
para concorrer a um carro
0km, presente que o sindicato sorteou no dia da assembléia, em comemoração aos 18 anos do Sindpd.
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CATEGORIA PARTICIPOU E
GARANTIU ACORDO DEZEMBRO
EM
P

ela primeira vez, o Sindpd
conseguiu negociar com
o patronato e assinar
uma Convenção Coletiva de
Trabalho ainda no mês de dezembro, evitando todo o processo de dissídio e já garantindo o reajuste salarial no
mês de janeiro.
Mas a conversa com o patronato não foi fácil. Conseguir a
manutenção da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e o reajuste salarial de 8,5% exigiu bastante paciência e negociação.
Garantimos todos os benefícios da convenção anterior,
mantendo assim, proteção e direitos já conhecidos pela categoria e ampliamos os direitos
dos empregados (as) que tem filho na APAE, APAPEX ou instituições análogas. Para estes empregados o auxílio creche será
de 30% do salário normativo
para cada filho com até 6 anos
de idade. Aumentamos o valor
do auxílio e estendemos o período para recebê-lo.
Incluímos também a Lei n.
10.421, de 15/04/2002 que dá
à mãe adotante os mesmos direitos que uma mãe gestante tem.
Embora o acordo tenha sido
assinado após poucas reuniões,

Convenção Coletiva de 2003 terá duas
importantes inclusões, uma sobre direitos do
adotante e outra de aumento dos benefícios do
auxilio creche para pais de crianças especiais

pode-se dizer que esta negoci- uma grande vitória. Confira na
ação foi uma das mais difíceis íntegra a Convenção Coletiva
dos últimos anos, pois nunca na de Trabalho de 2003 no site do
história do Brasil, tivemos este Sindpd: www.sindpd.org.br.
grau altíssimo de
desempregados no
PISOS SALARIAIS
país e indefinições
na economia, com
o sobe e desce do
Digitador
R$ 490,00
dólar e aumento
da inflação.
Office boy
R$ 270,00
Diante das inúmeras dificuldades fiAtividades
nanceiras do país,
Administrativas
R$ 360,00
conseguir reajuste
salarial de 8,5% foi
15
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CAMPANHA SALARIAL
COMEÇA EM CLIMA DE
FESTA E UNIÃO
A maior festa já realizada pelo Sindpd em números e alegria,
na Fabbrica 5, famosa casa noturna de São Paulo, reuniu gente de todo
Estado na noite que marcou o lançamento da Campanha Salarial 2003
Antonio Neto, presidente do Sindpd fala
sobre a importância da Campanha Salarial

A 6 a SindpdFest foi inteiramente gratuita
para os sócios que puderam dançar nos oito
ambientes da Fabbrica 5, uma das casas noturnas mais badaladas da noite paulistana.
Vieram sócios de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão
Preto, Rio Claro, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Pindamonhangaba..., enfim,
gente de todo o canto do Estado para curtir
esta noite super animada.

A festa de lançamento da Campanha Salarial
2003 foi, sem dúvida nenhuma, a mais grandiosa e calorosa Festa do Chopp já realizada pelo
Sindpd, nestes seis anos. Só pelos números dá
para se ter uma idéia da imensidão desta tradicional festa da categoria. Segundo Oscar Nolf,
secretário do Departamento Social do Sindpd,
3.956 pessoas passaram pela catraca da Fabbrica 5 e consumiram 4.950 de chopp, além de
aproximadamente 1.000 quilos de carne.
16
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UMA FESTA
PRA LÁ DE

AGITADA
Para todos que você perguntava a resposta estava estampada no rosto e as palavras
saiam de um belo sorriso: “Estou adorando
esta festa, o lugar, as pessoas, a comida, a
bebida....”. José Wellington, sócio do sindicato, parabenizou toda a diretoria, colaboradores e associados pela festa. “Vocês foram muito felizes na escolha do local. Há
muito tempo não participava de um evento
desse porte onde tudo transcorresse num clima tão festivo”, disse.

Famílias inteiras, amigos, colegas de trabalho, sócios e não sócios, além de toda a equipe
de funcionários e diretores do Sindpd se uniram, dançaram e curtiram a noite. Antonio Neto,
presidente do Sindpd, falou com os sócios e
lembrou que a Campanha Salarial é o momento mais importante para a categoria. Neto explicou ainda como seriam as assembléias e qual
seria o presente que o Sindpd sortearia entre os
sócios que fossem à assembléia, em comemoração aos 18 anos do sindicato.

J
AZZ
DA MPB AO

TODOS DANÇARAM
A Fabbrica 5 estava transbordando de chopp!
Em toda sua extensão, foram distribuídos barris
de Chopp, refrigerante e carne. As 4000 pessoas
presentes puderam desfrutar de cada ambiente
da casa sem ter que ir até outro ambiente para
comer e beber.
No salão principal, onde foi montado um palco, a agitação ficou por conta da Banda Show
2000, que com seus cantores e bailarinos garantiu muita descontração. A banda tocou de
tudo um pouco, passando pelos anos 50, 60,
70, 80 e assim foi.... No outro ambiente, a mo-

çada mais nova curtia a agitação dos Djs com
o “tecno”. Para os mais alegres, subir na gaiola
era motivo de delírio total.
No fundo da casa, que ainda guarda máquinas e lembranças de uma antiga fábrica, o Rock,
o Jazz e o Blues não deixavam ninguém ficar
parado. Sem contar com um imenso Hall e uma
arborizada área externa, onde mesas e mais
mesas foram colocadas para um bate-papo. Foi
neste clima que a festa rolou até o inicio da
manhã do dia seguinte quando o sol já começava a raiar. No ano que vem tem mais...
17
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CATEGORIA APROVA PAUTA

Com assembléias lotadas, categoria debate pauta de reinvindicação

As assembléias que discutiram
a pauta de reivindicação a ser
negociada com o Seprosp,
ocorreram no dia 14 de dezembro em São Paulo, no Ginásio
Desportivo Baby Barioni, e 10
de dezembro, em diversos locais no interior, onde o Sindpd
tem regional. Em todas as assembléias, houve participação
maciça da categoria.

São Paulo

Durante a assembléia, o presidente do Sindpd, Antonio Neto,
falou sobre a vitória de Lula e das
perspectivas para o movimento
sindical com o novo presidente.
Porém, deixou bem claro que enfrentaríamos dificuldade nas negociações com os patrões, já que o
governo FHC estava há oito anos
encaminhando a flexibilização das
leis trabalhistas para reduzir os di-

Araçatuba
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reitos dos trabalhadores, além, é
claro, da situação caótica da economia brasileira que seria alvo de
desculpa dos patrões.
Para a reformulação da pauta,
a diretoria do sindicato avaliou
quais eram as inquietações e os
problemas que a categoria estava
enfrentando, consultou o setor de
homologação e o departamento
jurídico do sindicato para saber o
que poderia ser mudado na Convenção Coletiva de Trabalho e assim, solucionar os problemas.
A pauta foi lida, discutida e
aprovada por unanimidade, ficou decidido o reajuste salarial que seria negociado com o
patronato e as mudanças da
Convenção Coletiva.
Sendo assim, o sindicato estava pronto para enfrentar os
patrões mais uma vez, arrancar o reajuste e negociar a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho de 2003.

Campinas

E
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SINDPD PRESENTEIA
SÓCIA COM UM CARRO
Thallita Camargo, da CTIS de Rio Claro ganha
o carro 0 km, os outros 17 sorteados ganharam
DVDs, Microsystems, Microondas e TVs
Conforme havia sido anunciado, o sindicato, depois do término da assembléia, fez o sorteio do carro e dos 17 prêmios,
entre os sócios que compareceram nas assembléias.
De forma bastante transparente, os sócios presentes na assembléia de São Paulo depositaram
os seus cupons em uma urna
quando chegaram, e no final da
assembléia, 10 sócios foram sorteados. Os outros 8 sócios, que
completam os 18, já haviam
sido sorteados nas assembléias
do interior e foram trazidos pelo
Sindpd a São Paulo.
Os 10 sócios aqui sorteados
juntaram-se aos outros 8 sócios
sorteados em cada uma das assembléias do interior e em clima
bastante festivo e de muita tensão
e nervosismo, um a um, retirou
uma bola de uma roleta de bingo contendo 18 números. O número da bola era correspondente
ao número do envelope que tinha
discriminado o presente.
Thallita Cristina Camargo, da
empresa CTIS de Rio Claro, interior de São Paulo, foi a ganhadora do carro. Ainda muito ner-

vosa e não acreditando no que
estava acontecendo, ela disse
que era muita sorte ser sorteada
na assembléia de Campinas e
ganhar o carro em São Paulo.“
Tinha muita gente na assembléia
de Campinas, por isso cheguei
em São Paulo bastante convencida de que esse carro era meu.
A felicidade é muito grande, o
carro veio em boa hora e eu
agradeço de todo o coração o
sindicato”, disse. Além de ganhar
o carro, Thallita ainda recebeu
da Eclipse, empresa de acessório de som um kit de preparação
de som contendo alto falantes e
um toca-fita, entregue por Ronaldo Luiz Leite. Foram sorteados entre os outros 17 sócios, 5 DVDs,
4 Fornos de Microondas, 4 microsystens, 4 Televisores 14”.
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“Só acreditei que
realmente tinha
ganhado o carro
quando fui retirar
o Celta 0km na
concessionária.
Eu só tenho que
agradecer muito
o Sindpd.”
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“Participo ativamente das assembléias e do sindicato desde o tempo da APPD. Fiquei muito feliz em
ganhar o Microsystem.” – Edson
José de Freitas, Prodesp.
“Participei da assembléia pela
primeira vez e não tinha idéia
de tudo o que a gente tinha direito e que estava na CCT. Ser
sorteado e ganhar a televisão
foi ótimo.” – Luciana de Oliveira, Projecto.

Agnaldo A. Andrea – Cetil – S. José do Rio Preto
Ayda Maria de Almeida – Prodesp – SP
César Gotuzo – Projecto – SP
Edson José de Freitas – Prodesp – SP
Élson Soares Brant – Prodesp – SP
Érika R. de Campos – Informenge - Sorocaba
Gediel P. dos Santos – NM Sistemas – Bauru
José Luiz Salve – Fepasa – SP
Luciana de Oliveira – Projecto – São Paulo
Marise de Lourdes Costa – Prodesp – SP
Roseli de C. Gomes – Soft Micro - Araçatuba
Rosimeri Vaz de Oliveira – Resert – SP
Sandra M. Domingues Bueno – Prodesp – SP
Sérgio Luis Destro – Cetil – Presidente Prudente
Sérgio dos Santos – Codesp – Santos
Sueli de Alba Higashi – Prodesp – Ribeirão Preto
Whaleson Lima Souza – CTIS – SP
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“Fiquei bastante impressionada
com a assembléia, é maravilhoso saber, discutir e debater nossos direitos, mas mais maravilhoso ainda foi sair da assembléia com um forno de microondas nas mãos.” – Rosimeri
Vaz de Oliveira, Resert.
“É a primeira vez que fui a uma
assembléia, não conhecia esta
estrutura que o sindicato tem e
foi legal ver tudo de perto. Fui
para SP pensando no carro,
mas adorei ganhar o DVD”. –
Erika Rafaela de Campos –
Infomenge, Sorocaba.

M
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MULHERES SE UNIFICAM
PELA PAZ MUNDIAL
O XIII Congresso da Federação Internacional de Mulheres
(FDIM), realizado de 29 de novembro a 1o de dezembro, em
Beirute no Líbano, contou com a
presença de 46 países, representados por 60 delegadas e centenas de convidadas de todos os
continentes. O evento realizado
na sede da Unesco, aprovou como
bandeiras de luta a mobilização
pela paz justa em todo o mundo,
contra a agressão de Bush ao Iraque e pelo Estado Palestino livre
e soberano.

O Brasil compareceu com a maior
delegação, entre todos os países presentes. As diretoras do
Sindpd, Maria de
Lourdes e Isabella
Kawase integraram
a delegação brasileira que ainda teve
empresárias de partidos políticos como
PMDB, PT, PcdoB, e
representantes de entidades de mulheres.

Márcia Campos, terceira da direita para
esquerda, presidente da Confederação das
Mulheres do Brasil, foi eleita presidente da FDIM

SINDPD NO CONGRESSODASMULHERES
A Confederação das Mulheres do Brasil, que há 15 anos
luta pela igualdade social e respeito às mulheres no Brasil, realizou em São Paulo, nos dias
14 e 15 de setembro seu II Congresso que reelegeu Márcia
Campos como presidente.
O evento contou com a participação de políticos e candidatos à presidência da república
para mostrarem e debaterem suas
propostas junto às mulheres.
Além de Lula e sua esposa
Marisa, participaram do congresso a atriz e esposa de Ciro

Gomes, Patrícia Pillar, Orestes
Quércia, ex-governador de São
Paulo, entre outros. O Sindpd
participou do Congresso com
um stand, onde foram apresentados os trabalhos que o sindi21

cato desenvolve na área de saúde da mulher, com a presença
do presidente do Sindicato e da
Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, Antonio Neto e das
diretoras do sindicato.

ESPERANÇA DE
A vitória de Lula dá
esperança ao país que
tenta se reconstruir, sobre
os escombros de oito
anos de governo FHC

Luis Inácio Lula da Silva

é o novo presidente
da república e chega ao cargo batendo recordes, é o
primeiro líder de um partido de esquerda eleito presidente, é o primeiro civil sem diploma universitário.
Além disso, é um trabalhador e líder sindical que
recebeu de cinquenta e dois milhões e setecentos
mil brasileiros o aval para por um ponto final nas
políticas e experiências neoliberais de FHC. Eleito no dia do seu aniversário, na mais significativa
votação da era democrática brasileira e também mais expressivas no mundo, Lula assume o
poder dizendo estar disposto a firmar um Pacto
Social com todos os setores da sociedade para
resolver a crise pela qual o Brasil atravessa.
Tarefa difícil diante da situação em que o país
se encontra depois de oito anos de governos
FHC, mas não impossível. Quem sabe não chegou finalmente a hora do Brasil concretizar um
projeto de desenvolvimento nacional e de uma
sociedade mais justa e inclusiva?
22
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BRASIL MAIS JUSTO

Social é
prioridade zero
Diante dos rumores do mercado, a transição do governo Lula
foi pacífica, tranqüila e muito bem
equilibrada. Homens, mulheres,
brancos e negros assumiram altos postos na administração do
governo Lula. O Ministério terá
empresários, cantor, governadores, ex-seringueira, feministas, diplomatas, entre outros. A montagem do governo foi cuidada tão
minuciosamente como a montagem de um quebra cabeça.
Toda essa preocupação com o
novo Ministério tinha um signifi-

cado muito forte, já que o novo
presidente quer mudar o Brasil,
acabar com a exclusão social, dar
oportunidade de emprego para
todos os brasileiros, por um fim
na violência e fazer o país voltar
a crescer economicamente. Segundo o presidente Lula, só vamos construir uma nação mais
justa e respeitada no mundo
quando conseguirmos transformar
em cidadãos de pleno direito os
mais de 50 milhões de homens,
mulheres e crianças que ainda vivem abaixo da linha da pobreza.
O grave problema de exclusão
social precisa dar lugar a um processo irreversível de inclusão, fazendo com que essas pessoas se
tornem geradoras de renda e de
consumo, num mercado interno
ampliado e forte.
Lula quer criar o Pacto Social
para mudar este quadro. Nunca
na história da humanidade tivemos uma desigualdade tão grande entre ricos e pobres. Por isso,
antes mesmo de tomar posse, o presidente eleito já
estava conversando
com todos os setores
da sociedade para
formar o Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social, principal fórum que
vai formular o
Pacto Social.
O conselho
23

será composto por empresários,
sindicalistas, banqueiros, representantes de Organizações Não-Governamentais (ONGs), estudantes
e religiosos, entre outros.

Novo governo
quer mudança
No dia em que tomou posse a
palavra de ordem do presidente
foi mudança. Segundo ele é preciso mudar com coragem e cuidado, humildade e ousadia, mudar tendo consciência de que a
mudança é um processo gradativo e continuado. Para mudar é
preciso fazer as reformas necessárias para o bom funcionamento do
país e estas mudanças serão alcançadas por toda sociedade. “O
Pacto Social será igualmente decisivo para viabilizar as reformas
que a sociedade brasileira reclama e que eu me comprometi a
fazer: a reforma da Previdência,
a reforma tributária, a reforma
política e da legislação
trabalhista, além da
própria reforma agrária”. Lula também em
nenhum discurso que
fez deixou de referenciar o seu projeto prioritário, Fome Zero.
O novo presidente disse em discurso de posse
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que aquele era “o primeiro dia
de combate à fome” e que se no
final do seu mandato ele conseguisse fazer cada brasileiro tomar
café, almoçar e jantar, ele estava
cumprindo com a sua missão.

Sindicalistas terão
mais espaço
Na primeira reunião feita com
os sindicalistas, Lula deixou bem
claro que o “pepino” que vamos
herdar não é pequeno e disse que
o desafio que está colocado para
ele, não é só para ele, mas para
os sindicalistas também. “Não
pensem que vou deixar os sindicalistas de fora. Vocês vão ser
chamados à responsabilidade,
vão ter que dizer também como
fazer e porquê fazer”, disse. Segundo ele há um contra-senso na
cultura do movimento sindical brasileiro, pois os sindicalistas passam o ano inteiro reivindicando
melhores salários e melhores condições de vida para os trabalhadores. Mas quando chega na época da
eleição, que pode
eleger um vereador,
um presidente da república, finge que
não é com ele. “Esse
contra-senso eu quero crer que começou
a mudar a partir
dessas eleições e
chegou a hora
do movimento sindical fazer política”,
explicou.

A importância que os sindicalistas estão tendo no governo de Lula é tão grande que
no dia de anunciar oficialmente os nomes que ocuparam os
ministérios do Trabalho (Jacques
Wagner), Educação (Cristovam
Buarque), Saúde (Humberto
Costa) e Minas e Energia (Dilma Rousseff), além da Secretaria Nacional de Direitos Humanos (Nilmário Miranda), Lula
chamou os representantes sindicais para falarem diante dos
Ministros, que segundo ele, precisam saber qual é a opinião
dos sindicalistas.
Lula deu a palavra para os
presidentes das centrais de trabalhadores. Antonio Neto, presidente do Sindpd e da Central
Geral dos Trabalhadores do
Brasil, foi o primeiro a falar.
Neto lembrou que o Brasil está
saindo, depois de oito anos, de
um atoleiro jamais visto no país.
“Conseguiram destruir quase
tudo, uma política de terra arrasada. Nós que estávamos acostumados a
crescer nos últimos
setenta anos, nesses
últimos oito anos dá
para lembrar o que
dizia Ulysses Guimarães: “crescemos feito rabo de cavalo,
para trás e para baixo”. Neto disse
ainda que
a vitória
de Lula representa o
anseio da
mudan24

“Precisamos vencer a
fome, a miséria e a
exclusão social. Nossa
guerra não é para
matar ninguém, é para
salvar vidas”, disse Lula.
O programa Fome Zero
é complexo. Tão
complexo quanto o
inimigo que ele se
propõe a derrotar”

ça, representa o anseio do fim da
fome, da miséria, das desnacionalizações, do fim do desemprego e para isso será necessário uma
união para tirar o Brasil do atoleiro que ele está. “Lula pode contar com a Central Geral dos Trabalhadores para juntos enfrentar
o capital internacional e resgatarmos o Brasil para aquilo que
ele precisa: soberania nacional.“
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POR QUE O IRAQUE
É ALVO DOS EUA?
As ameaças dos EUA de bombardear o Iraque, não são apenas
uma questão de desarmamento. Vamos refletir sobre alguns motivos que os
EUA têm para tornar Saddam Hussein e o Iraque um inimigo muito especial
Depois dos atentados de 11
de setembro, o Iraque passou a
ser muito mais visado do que
tem sido nos últimos onze anos,
após a Guerra do Golfo, período que o país se transformou
num alvo permanente de bombardeio. Os Estados Unidos
(EUA) ameaça, a qualquer momento, fazer chover bombas e
mísseis na terra de Saddan Hussein, acusando o país de possuir arsenais de armas químicas,
biológicas e do desenvolvimento de programas nucleares.
Saddam Hussein, um
inimigo que assusta
Saddam Hussein chegou ao
poder em 1979 através de um
golpe de estado articulado
pelo Partido Socialista Árabe
Baath (em árabe, “Renascimento”). O partido nasceu de
um movimento revolucionário
que queria resgatar as riquezas petrolíferas controladas pelos monopólios estrangeiros. O
principal discurso do partido
hoje, é a unificação dos países
árabes. O Baath prega que os

árabes são uma nação que tem
direito de viver em seu Estado
e que o Iraque é um modelo
para a sociedade árabe socialista unida. Há 13 anos no
poder, Saddam é para os iraquianos, no mínimo, o homem
mais expressivo da história do
país e sua imagem aparece até
nas cédulas do Dinar, moeda
iraquiana. Derrubar Saddam
Husseim do poder em seu país,
parece algo um pouco difícil.
Nem mesmo duas guerras, um
pesado embargo econômico
imposto pelos EUA, bombardeios e tensões internas parecem
25

abalar o governo comandado
por Saddam Hussein no Iraque.
O presidente americano, George W. Bush, já mostrou por
várias vezes que defende uma
política rigorosa para o país.
Poucos dias após tomar posse,
Bush ordenou um bombardeio
contra Bagdá que deixou dezenas de feridos. Desde o fim da
Guerra do Golfo, em 1990, o
Iraque é monitorado pelos Estados Unidos e países como a
Inglaterra, que mantêm uma rotina de patrulhamento aéreo
para evitar que o país produza
armas químicas e biológicas.

I

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

Mar de petróleo
Não restam dúvidas que Saddam Hussein navega num mar de
petróleo. O Iraque é dono da terceira maior reserva petrolífera do
mundo, calculada em 131 bilhões
de barris, a maioria proveniente
do sul do Iraque. Como os EUA
são o país que mais utiliza petróleo no mundo, o Iraque acredita
que o alvo da política americana
é o petróleo do Golfo. Depois da
guerra do Golfo, a ONU (Organização das Nações Unidas) permitiu que o Iraque exportasse petróleo para comprar comida remédios, o que evitou mortes e
ajudou a reativar o país econo-

micamente. Se o Iraque produzisse petróleo no ritmo compatível com suas reservas, colocaria
em risco a hegemonia da Arábia
Saudita - que detêm a maior reserva de petróleo do mundo - nos
mercados mundiais de petróleo.
Mas, por determinações da ONU,
o país tem um limite de exportação. Seria ingênuo não imaginar
que o petróleo é um fator importante no pensamento americano.
Será que não é o principal?

À procura de terroristas
O Iraque é um dos países que
está na lista dos suspeitos dos
EUA de abrigar terroristas. Como
já foi dito por Bush, qualquer país
que abriga, financia ou alimenta terroristas, é terrorista. E quem
fabrica armas de destruição em
massa, também é terrorista. Portanto, os EUA, Is-

rael, Rússia
e tantos outros
países, inclusive o Iraque,
que possuem armas nucleares,
são terroristas. Por que a guerra
só contra o Iraque?
De olho em Bagdá
Não é a primeira vez que
Bagdá, capital do Iraque, se revela importante para os desti26

nos do mundo, sendo principal
objeto de cobiça. Bagdá foi
construída para ser a maior das
capitais e do séc. VIII ao séc. X,
viveu um período brilhante de
crescimento social e cultural, que
fez dela o centro do mundo.
Nessa época, Bagdá se transformou na capital do desenvolvimento das artes e das ciências, das escolas de medicina,
matemática e direito, dos observatórios astronômicos, dos
contos da Mil e Uma Noites...
Foi em Bagdá que se preservou
a filosofia grega e se asseguraram as trocas comerciais entre
o Oriente e o Ocidente. Durante quinhentos anos, Bagdá foi
referência de civilização e modernidade, até a sua destruição,
durante a Guerra do Golfo.
Apesar do embargo imposto ao
Iraque desde 1990 e das ameaças americanas de atacá-lo,
Bagdá nunca perdeu a sua riqueza e conseguiu resgatar toda
sua história. Pela im-

portância que
possui, histórica e
culturalmente, Bagdá sempre
foi muito cobiçada pelo governo norte-americano e Saddam
Hussein sempre expressou sua insatisfação pelo fato dos EUA ten-

I
tarem trocar a cultura do seu
povo pela cultura globalizada.
Recentemente Saddam, convocou os artistas iraquianos a combater a invasão cultural dos Estados Unidos, dizendo que livros
e filmes americanos são tão prejudiciais quanto bombas. “Os
americanos invadiram o mundo
e tentam mudar a cultura dos
povos com seus filmes”, declarou o chefe de Estado ao receber um grupo de artistas.
As mulheres iraquianas
são mais uma força do
país
Diferente do que acontece com
as mulçumanas de outros países
do Oriente Médio, no Iraque, homens e mulheres tem igualdade
de direitos. No Iraque elas podem trabalhar, estudar, rezar com
os homens, ir a restaurantes, nadar, namorar ou brigar. Tudo isto
graças à guerra Irã-Iraque.
Quando ocorreu a guerra os homens foram enviados para frente de batalha e as mulheres tiveram de preencher o espaço trabalhando em fábricas, dirigindo ônibus e

desempenhando cargos públicos. Este modelo deu certo e estimulou a igualdade entre homens e mulheres. Na maioria dos
outros países do Oriente Médio
que adere ao Islã, as mulheres
não podem aprender, são ridicularizadas, são impedidas de
cooperar economicamente para
seu país, a ponto de nem serem
consideradas cidadãs. As mulheres iraquianas estudam, trabalham, tem seu salário e na prática são mais respeitadas do que
em muitos países do ocidente.
O grande do
Oriente Médio
É importante dizer que as ameaças de ataques dos EUA ao Iraque não são apenas uma questão de desarmamento já que o
Iraque é, sem dúvida, o país de
mais expressão em todo Oriente
Médio. Também não restam dúvidas, pelos motivos já
citados, que o Iraque
é por tudo que
representa no
mundo, o inimigo número
um dos EUA.
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Várias buscas foram feitas no
Iraque e os inspetores afirmam
que até agora, nada comprometedor foi encontrado e que o
Iraque não tem imposto obstáculos ao trabalho da ONU.
Apesar do relatório da ONU
ainda não estar pronto, a Inglaterra já enviou ao Golfo Pérsico
26 mil militares, além dos 3 mil
marines e 5 mil marinheiros,
para uma possível ofensiva contra o Iraque. Vamos lembrar que
o governo do premier Tony Blair
é o principal aliado dos EUA.
Antes de se voltar para a
guerra, os EUA deveriam saber que a posse de armas nucleares, seja pelo Iraque ou pelos Estados Unidos, Rússia,
China, Reino Unido, França, Índia, Paquistão, Israel é igualmente inaceitável. Se estes países continuarem a possuir armas nucleares, outros países
também vão se armar.

S
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C
ONVENÇÃO SERÁ
APRESENTADA EM CONGRESSO
Será apresentada no 27.º
Congresso Internacional de Saúde Ocupacional nos dias 23 a
28 de fevereiro, em Foz do Iguaçu – PR, a análise que o Sindpd
está fazendo, juntamente com o
Sindicato Patronal, sobre a aplicação da Convenção Coletiva
de Trabalho.
O Comitê Científico do Congresso selecionou a análise sobre a convenção para ser apresentada oralmente na sessão de
temas livres. A convenção, bem
como o manual sobre saúde e
trabalho dos analistas de sistemas são trabalhos inéditos que
criam mecanismos de proteção à saúde dos trabalhadores
da área.

Convenção tem sido
aplicada com sucesso
Desde fevereiro de 2002 o Grupo Técnico, formado pela engenheira do Sindpd, Sheila Motta e
por Wagner Niz Codinhoto, médico do trabalho do Seprosp, vem

visitando as empresas para informar, orientar e, se for o caso, fiscalizar a aplicação da convenção.
Segundo o Secretário de Segurança e Saúde do Trabalhador do
Sindpd, Pérsio Dutra (Peninha) das
empresas que foram visitadas pelo
Grupo Técnico, a maioria tem
cumprido com a Convenção “Algumas empresas estão com problemas organizacionais ou estão
mudando de local e por isso ainda não aplicaram a Convenção,
mas o resultado tem sido bastante positivo”, disse.
Os problemas mais encontrados nas condições gerais de trabalho dos analistas são relativos à falta de conforto acústico,
conforto visual e ergonomia.

TRABALHADORES TERÃO
CENTROS DE SAÚDE
Serão implantados até 2004,
cerca de 130 Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CRSTs), com objetivo de
combater de forma mais eficiente problemas de saúde coletiva, como mortes, acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho no Brasil.

O governo já cadastrou seis
centros em São Paulo, três no
Rio Grande do Sul e um na
Bahia. Eles integrarão a Rede
Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador (Renast),
criada por portaria assinada
pelo ex-ministro da saúde,
Barjas Negri.
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Segundo Pérsio Dutra (Pena),
secretário de saúde do Sindpd
e presidente do Diesat (Departamento Intersindical de Estudos de Saúde), com estes centros, os trabalhadores serão
acompanhados por especialistas, em caso de acidente ou
doença do trabalho.
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Araraquara

NOVA DELEGACIA
REGIONAL
O Sindpd amplia seu raio de
atuação com a criação da sua
mais nova Delegacia Regional,
localizada em Araraquara. A
decisão de reforçar a representatividade do sindicato no local

foi decidida em
assembléia que
ocorreu dia 31
de agosto, com
a presença dos
trabalhadores
da região, do
secretário geral
do Sindpd, José
Gustavo e do
presidente do
sindicato, Antonio Neto. “Esta
iniciativa faz parte do esforço
para intensificar a atuação do
sindicato no interior”, disse José
Gustavo, coordenador das Delegacias Regionais.

A nova regional irá atender,
além de Araraquara, as cidades vizinhas como Taquaritinga,
Ibitinga, Jaboticabal, Matão,
Novo Horizonte, Porto Ferreira,
Bocaína, Itápolis, entre outras.
Os diretores responsáveis
pela regional são: Daniel Henrique Forini, Vicente Paulo Anselmo de Souza e Ismael de
Brito Jerônimo.
A nova delegacia regional já
está funcionando na Rua Japão, 289, Jardim Primavera,
Araraquara - SP. Telefone: (16)
3331-1454. Venha conhecer a
nova delegacia.

Araçatuba/Santos

DIRETORES DO INTERIOREM COMISSÕES DE
EMPREGO

O diretor da regional de Araçatuba, Ismael Antônio de Souza
foi eleito presidente da Comissão Municipal de Emprego da
cidade. Em Santos, o diretor Jerônimo Correia Bittencourt será
membro efetivo da Comissão
Municipal de Emprego e da

Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. É a diretoria do
sindicato atuando na defesa do emprego e procurando melhorar a vida
dos trabalhadores no Estado de São Paulo.
29
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São José do Rio Preto

E
NCONTRO DE
SAÚDE DO TRABALHADOR
Profissionais ligados à área da
saúde, sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais e representantes do governo realizaram
em São José do Rio Preto, o 1o
Encontro de Saúde do Trabalhador. O prefeito da cidade, Edinho Araújo, a vice prefeita, Maureen Cury e o secretário municipal de saúde Dr. José Carlos Cacau Lopes fizeram a abertura do
evento. Foram discutidos os pro-

blemas de saúde do trabalhador
na rede de saúde pública, o papel das instituições na defesa da
saúde do trabalhador e o papel
dos sindicatos. O diretor da regional do Sindpd em São José do
Rio Preto, Luis José Garcia Fernandes, falou sobre os trabalhos
que o Sindpd está desenvolvendo
nesta área.
Durante o evento foi feita a
inauguração do Centro de Refe-

rência e Saúde do Trabalhador
(CRST). A criação do CRST há
muito tempo vinha sendo discutida pelos sindicatos de trabalhadores em São José do Rio Preto e
graças ao empenho do Vereador

Pedro Roberto Gomes, sindicalista licenciado dos Sind. Dos Técnicos em Segurança do Trabalho,
e dos demais sindicatos incluindo
o Sindpd, o CRST já está funcionando na Rua São Paulo, 2330 Jardim Seixas, em São José do
Rio Preto.

Trabalhadores da Fiorilli
vão receber PLR
Parabéns aos trabalhadores
da Fiorelli – empresa situada
em Bálsamo, próximo de Rio
Preto – que em conjunto com a
empresa fecharam um acordo

de participação de lucros e resultados. O valor da participação será pago em parcela única, correspondente ao período
de 01 de setembro de 2002 a
30

01 de março
de 2003.
A empresa divulgará as metas
do acordo para os funcionários
nos próximos meses.
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Campinas

CONVÊNIOS
DE EDUCAÇÃO
NO INTERIOR
FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS
O convênio entre o
sindicato e a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) de Campinas e Ribeirão Preto, oferece aos
associados e dependentes interessados descontos de 10% nos
cursos de pós-graduação da Fundação. Terão direito ao desconto os associados inscritos no sindicato há pelo menos seis meses. Os cursos de especialização
oferecidos pela FGV são: MBAs
Executivo Internacional em Tecnologia da Informação Aplicada; Gerencia de Comunicações;
Concentração em Logística Empresarial II; Gestão da Controladoria; Auditoria e Tributos; Gestão em Agribusiness; Gestão Financeira e Controladoria; Gestão Empresarial; Direito da Economia e da Empresa; Finanças
Empresariais; E-Business e Gerência de Saúde. Para obter o
desconto, o associado deverá solicitar ao Sindpd uma carta comprabatório de associação. Mais
informações entre em contato
com o Sindpd em Campinas no
tel. (19) 3234-3723.

DIGITAL TECNOLOGIA E INSTITUTO
BRASILEIRO DE PESQUISA
O IBPI – Instituto Brasileiro de
Pesquisa em Informática, de
Campinas, firmou convênio com o Sindpd e
os sócios e dependentes terão desconto de
10% nos cursos de Pósgraduação em IADP
(Internet Applications
Development Program);
ASIS (Advanced School
of Security) e ASIT (Advanced
School of Internet Technology).

Os descontos se aplicaram
também aos cursos de Informática e Telecomunicações da Digital
Tecnologia, importante centro de treinamento de Campinas. Para saber
mais sobre os cursos ligue para a
Delegacia Regional do Sindpd em Campinas,
tel. (19) 3234-3723.

Rio Preto

CENTRO UNIVERSITÁRIO
DE RIO PRETO
O Sindpd, junto com o Centro
Universitário de Rio Preto – UNIRP,
oferece 20% de desconto para
os sócios e dependentes nos cursos de formação específica de
nível superior. Os descontos são
válidos para as mensalidades
dos 17 cursos que fazem parte
do convênio, dentre eles os de
gestão em micro e pequena em31

presa, planejamento e gestão
ambiental, gestão de sistemas informatizados (Internet e redes),
entre outros. O convênio firmado entre o Sindpd e a UNIRP ainda dá desconto de 50% no valor
das inscrições dos Processos Seletivos. Para mais informações entre em contato com o Sindpd em
Rio Preto pelo tel. (17) 234-2597.
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Campinas

PLANO DE SAÚDE
ALBERT SABIN
O Plano de Saúde Albert Sabin possuiu uma
rede credenciada para
atender todas as especialidades clínicas. Nos casos de emergência e
pronto socorro os pacientes são atendidos no próprio Hospital Albert Sabin. A parceria entre a empresa
e o Sindpd oferece para o associado do Sindpd de Campinas
e região descontos diferenciados
conforme a faixa etária. Quem

estiver interessado em aderir ao
Plano de Saúde Albert Sabin ou
quiser mais informações ligue
para a Regional do Sindpd em
Campinas Tel. (19) 3234-3723.

CONVÊNIO
ODONTOLÓGICO
O Sindpd, através
da Delegacia Regional
de Campinas, assinou um convênio com a CDA - Convênio
Odontológico. A CDA possuiu
centenas de Consultórios Particulares que são credenciados
à empresa e oferece para os
sócios do Sindpd e seus dependentes cobertura em diversas especialidades da odontologia. No plano básico individual o preço da mensalidade
é de R$ 17,60 e no executivo
R$ 27,50. Mais informações
com o Sindpd em Campinas
pelo Tel. (19) 3234-3723.

EQUIPES CAMPEÃS DE RIBEIRÃO PRETO
Os times da fundação
SEADE, campeã do torneio do Sindpd em São
Paulo, CODERP, campeã
do torneio do Sindpd em
Ribeirão Preto e as vicecampeãs, EDS em São
Paulo e a CSM em Ribeirão Preto, integraram o
Torneio de futebol do
Sindpd - São Paulo
X Ribeirão Preto,
ocorrido na Chácara do Recreio Internacional da cidade. Foram disputados dois
jogos, sendo um entre

os times campeões
e outro entre os
vices. Sagraramse vencedoras as
equipes de Ribeirão, CODERP e
CSM. Após os jogos houve festa
de confraternização entre as equipes e
familiares com almoço, muita música, samba de roda,
banhos de piscina e jogos de
baralho. Para 2003 estuda-se
a viabilidade de outras equipes do interior também participarem do torneio.
32

Equipe da empresa CSM de
Ribeirão Preto que ganhou de 3
a 2 do time da EDS de São Paulo,
no Torneio de Futebol do Sindpd
- São Paulo X Ribeirão Preto.
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SINDICATO TAMBÉM É

LAZER COM QUALIDADE

M

“A piscina do
condomínio é bem
grande e bem
cuidada. Da área do
apartamento dá para
ver o pôr e o nascer
do sol”, disse a sócia
Claudinéia de Oliveira

uita gente não consegue associar qualidade
às opções de lazer oferecidas pelo sindicatos.
Aqui no Sindpd essa imagem não existe. Nossa preocupação é disponibilizar bons locais, com boa
estrutura, onde suas férias provocarão boas lembranças e vontade de repetir a dose! “O apartamento que
fica em Massaguaçu é muito aconchegante, tem uma
vista maravilhosa para o mar. A piscina do condomínio é grande e bem cuidada. Da área do apartamento
dá para ver o pôr e o nascer do sol”, disse a sócia
Claudinéia de Oliveira, da Escala Informática.
Os associados do sindicato podem e tem a disposição, o ano inteiro, ótimas opções de lazer e viagens
nos lugares mais procurados de São Paulo, com muito
bom gosto e infra-estrutura.
É tudo muito bem cuidado e checado pelo
Departamento Social do Sindpd,
desde a preocupação com
as louças das casas e
chalés que são oferecidos, até o conforto e
qualidade da alimentação, nos locais
onde o sindicato tem
convênios com colônias e rede hoteleira. “Não imaginava
encontrar uma casa
tão gostosa assim, arejada, grande e limpa.
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Fica praticamente dentro
da praia. Eu estava na cozinha
fazendo almoço e olhava as
crianças
na
praia, estava
na sala, via a
praia. Em qualquer lugar da casa dá para
ver o mar da Praia do Portinho. O comércio é
bem próximo e os vizinhos muito atenciosos.
Sem contar com as louças e mobiliário que
estavam limpos e em ordem. Passamos dias
maravilhosos em Ilha Bela”, disse Analdete S.
C. da Silva da empresa Seade.

Reserve o seu lugar
As reservas devem ser feitas
diretamente no Sindicato com
antecedência. Quando há muita
procura é feito um sorteio das vagas
na sede do Sindpd, na primeira
sexta-feira do mês anterior ao da
utilização. Vale lembrar que fora do
período de alta temporada a
procura é menor e por isso, é mais
fácil agendar uma data. Ligue para
o departamento social do Sindpd
para reservar o seu lugar.
Tel. 3824-5600 – Depto. Social.

Venha desfrutar dessas
opções de lazer
É importante lembrar que essas opções estão disponíveis o ano inteiro no litoral, nas
praias de Massaguaçu e das Palmeiras (Caraguatatuba), Praia de Paúba (São Sebastião),
Praia de São Lourenço (Bertioga), Praia do Portinho (Ilha Bela), Praia Grande e Peruíbe, no
litoral sul. No interior as opções ficam em
Campos do Jordão, Serra Negra e Valinhos.

Casas em
Ilha Bela, na
Praia do Portinho,
que o sindicato
disponibiliza para
os sócios
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Convênios

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
O Sindpd, pensando na dificuldade dos trabalhadores em se
atualizar e se adequar às exigências cada vez maiores do mercado de trabalho, vem dando uma
grande contribuição para incentivar a formação de seus associados. Os convênios firmados junto
às mais diversas instituições de ensino oferecem a todos os associ-

ados e dependentes descontos do
berçário à pós-graduação.
Esta experiência tem dado
certo e o número de entidades
que participam dos convênios
é cada vez maior. Recentemente a Faculdades Renascença e
o Instituto de Pós-Graduação
Avançada firmaram acordo
com o Sindpd.

Faculdade Renascença: Desconto de 10% (novo)
Instituto de Pós Graduação Avançada: Desconto de 10% (novo)
Uninove: Descontos de 6 a 12% - em cursos específicos
Universidade Ibirapuera: descontos de 22 a 33,5%
Ítalo Brasileiro: descontos de 20 a 30%
Faculdade Interfutura: descontos de 35%
Radial: descontos de 10%
Montessori: descontos de 20%
Anglo Latino: descontos de 20%

Para usufruir destes benefícios, o associado deve solicitar uma declaração comprobatória de associação emitida pelo Sindpd e entrar em
contato com a instituição de
ensino desejada. Para mais informações ligue para o Departamento Social do Sindpd. Tel.
(11) 3824-5600 r. 5335/5336.

CURSOS TÉCNICOS
O Sindpd também oferece convênios em cursos profissionalizantes
Procwork: desconto de 20% a 40%
Compugraf: desconto de 15%
New Horizons: descontos de 10% a 20%.
Informatel: descontos de 10 a 25%
Rede Senac: desconto de 20%
Não esqueça de se identificar como sócio do
Sindpd para obter os descontos. Para mais informações sobre os cursos técnicos fale com o
Sindpd no Departamento Social. Tel. 3824-5600
r. 5335/5336.
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CIDADE
DO LIVRO
O Sindpd firmou parceria com a Cidade do Livro, projeto educativo que
tem objetivo de criar desde cedo o hábito da leitura nas crianças.
Uma das atrações do
passeio é a Praça do Papel
do Chamequinho, onde as
crianças aprendem como reciclar o papel. Há também
o Castelo das Delícias,
onde elas recebem instruções sobre os alimentos necessários para ter uma vida
saudável e a Prefeitura da
Cidade do Livro, onde são
conhecidos os direitos e deveres dos leitores.
A cidade do livro funciona aos sábados das 13 às
18hs na Alameda Afonso
Schmidt, 877, próximo à estação Santana do metrô.
O ingresso custa R$ 10,
para os associados e dependentes. (Preço normal
R$ 25). Informações e reservas: (11) 6977-8674/
6959-6179

O C I A L

SEGURO É

TRANQUILIDADE

Hoje em dia, fazer seguro é
uma precaução indispensável.
Quem já teve um carro roubado ou danificado em uma colisão, casa roubada ou incendiada, dentre outros, conhece
o assunto muito bem. Investir
em uma apólice de seguro é
uma forma de garantir sua
tranqüilidade. Pensando nisso,
o Sindpd fez parcerias com empresas de seguro, onde são
concedidos descontos de no mí-

nimo 10% para sócios e dependentes na contratação de
suas apólices.

Porto Seguro – Lagiro Corretora - Tel: (11) 3337-2112
Vera Cruz – No Limites Corretora - Tel: (11) 3482-1707

PROGRAMA PARA CRIAÇÃO
DE PÁGINAS WEB
A Smit, empresa integradora de tecnologia, firmou parceria com o Sindpd e está oferecendo aos sócios e seus dependentes desconto na compra
do Namo Webeditor 5, que é
um software para desenvolvimento, criação e gerenciamento de homepage.
A parceria entre o Sindpd e
a Smit oferece aos sócios e de36

pendentes, um desconto de
12% na compra do programa
para uso comercial + frete gratuito. A Smit também oferece
um desconto especial para
quem comprar o programa
para fim educacional.
Para comprar o software e ter
mais informações sobre o produto, entre no site www.namo.com.br
ou ligue para Tel (11) 3667-5252
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ENTRE OS MELHORES
Metropolitano
de Voleibol

Campeonato
do Corinthians
No meio de 32 equipes importantes do futebol amador, o
time do Sindpd conseguiu o 3.º
lugar do torneio. Segundo Élcio
Borba, responsável pelo departamento de esportes do sindicato, este foi o torneio mais difícil
que a equipe do sindicato já disputou. “Este campeonato é de
alto nível, com equipes fortes, e
o terceiro lugar é uma ótima colocação”. Foto abaixo.

O Campeonato Metropolitano
2002, da Associação Paulista de
Voleibol (APV), foi disputado por
16 equipes no voleibol masculino. O time de voleibol masculino
do Sindpd ficou em segundo lugar. No voleibol feminino, as meninas foram campeãs do torneio.

Copa SESC
A Copa Comerciaria SESC
Consolação que aconteceu nos
meses de outubro e dezembro foi
disputada por oito equipes de
futebol máster e o Sindpd ficou
com o segundo lugar. Nosso time
de vôlei masculino também ficou com o vice-campeonato.

Assespro
As equipes de futsal feminino,
voleibol masculino e basquete
masculino foram campeãs dos III
Jogos da ASSESPRO (Associação
das Empresas Brasileiras de TI,
Software e Internet). O voleibol
feminino foi vice-campeão. Na
classificação geral, o Sindpd ficou em 2. lugar. Mais de 2560
atletas participaram dos jogos.
Foto do lado direito.
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Campeonato
Sindpd
As inscrições para a XI Campeonato de Futsal do Sindpd já estão abertas. A disputa será aberta no dia 1.º de Maio, dia Internacional do Trabalho. Informações com a Secretaria de Esportes do Sindpd, no Tel. 3824-5600.

Pré-olímpico
de Voleibol
O time de voleibol masculino
ficou em terceiro lugar da primeira divisão do Pré-Olímpico
de Voleibol 2002.

Jogos entre
sindicatos
Os times do Sindpd de futebol, futsal, volei, tênis de
mesa, truco, dama, xadrez,
natação e corrida participarão do 2º Jogos Sindicais que
começa em fevereiro.

HUMOR
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