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Esta é a primeira revista 
de 2005, um ano que pro-
mete grande crescimento 
para a nossa Categoria. Este 
crescimento, a que me refi-
ro, já é fruto de vitórias con-
quistadas em 2004 quando 
o CNDI – Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Indus-
trial deliberou uma série de 
medidas para desonerar a 
produção de softwares, re-
conheceu a importância de 
nosso setor para o cresci-
mento produtivo dentro do 
país e do crescimento co-
mercial para exportação. 
Hoje o nosso setor constitui 
um dos quatro que a nova 
Política Industrial, Tecnoló-
gica e de Comércio Exterior 
-PITCE definiu como  prio-
ridade de  política de cres-
cimento. O que trará mais 
produção e desenvolvimen-
to para nossas empresas e 
para nossa categoria.

Estas matérias podem 
ser lidas no nosso artigo, pu-
blicado no jornal DCI, e na 
entrevista com o ministro do 
Desenvolvimento, Industria 
e Comércio Exterior e presi-
dente do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Indus-
trial, Luiz Fernando Furlan, 
que elucida a atual política 
do governo para o nosso se-
tor entre outras questões de 
muito interesse.

Para que o verdadeiro 
crescimento aconteça, nes-

te ano, devemos ficar aten-
tos para as reformas prome-
tidas pelo governo Lula. Que 
elas privilegiam o desenvol-
vimento produtivo do país e 
não só o mercado financei-
ro e especulativo. Principal-
mente nas reformas tributá-
ria, sindical e trabalhista. 

Para este crescimento que 
estamos prevendo é impor-
tante, também, ressaltar que 
tivemos uma campanha sa-
larial bem motivada e essen-
cialmente vitoriosa tanto no 
índice de reajuste alcança-
do que foi acima da inflação 
acumulada no ano que pas-
sou, como nas conquistas nas 
clausulas sociais assinada na 
Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT). Procuramos, nesta 
edição, destacar estes avan-
ços nas cláusulas que sofre-
ram modificações, das que 
foram inseridas na CCT. Mas, 
não devemos nos esquecer, 
que a própria manutenção do 
conjunto das clausulas que já 
faziam parte da CCT já é, por 
si só, uma grande vitória. 

A Campanha como já é 
tradicional foi lançada na SIN-
DFEST, a festa do chopp, que 
comemorou, também, o ani-
versário de 20 anos do nosso 
sindicato. Foi uma festa muito 
animada que já foi dando o tom 
da campanha e as assembléias 
das regionais e da capital foram 
intensas no debate e resolução 
de cada clausula, a ser apresen-

tada ao patronal, garantindo o 
bom resultado da negociação.

Ainda falando em cresci-
mento, temos tido um tra-
balho vigoroso junto a De-
legacia Regional de Trabalho 
de São Paulo(DRT/SP) na 
fiscalização das empresas de 
nosso setor que estão con-
tratando trabalhadores sem 
registro em carteira. Várias 
empresas foram notificadas 
e já estão regulamentando 
a relação de trabalho entre 
empregador e empregados. 
As que se negarem serão in-
timadas e poderão ter que 
responder judicialmente.

O sindpd, também, está 
se dedicando para a inserção 
no mercado de trabalho das 
pessoas portadoras de defi-
ciências física ou mental. E, 
ampliando cada vez mais os 
convênios com escolas téc-
nicas, universidades, clinicas 
médicas, odontológicas e lo-
cais de laser e para férias. 
Esta edição conta um pouco 
de tudo isto e ainda mais.

Tenha uma boa leitura e 
vamos usufruir juntos o cres-
cimento e desenvolvimento 
que esperamos para 2005.

presidente

Desenvolvimento e
Crescimento
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Regularizar o Trabalho,

A política encaminhada 
pelo Conselho Sindical, criado 
pelo Delegado do Trabalho sr. 
Heiguiberto Guiba, propiciou 
uma ampla fiscalização nas 
empresas sobre a prática ilegal 
do trabalho informal.

O Sindpd, representado 
pelo seus diretores, Paulo 
Sabóia, Henrique, João Ba-
tista, Ivan e Nei, o Seprosp 
(Sindicato Patronal) pelo seu 
presidente Luigi Nese, Audito-
res Fiscais e a Chefe da Fisca-
lização, Dra. Lucíola Rodrigues 
Jaime, da Delegacia Regio-
nal do Trabalho (DRT), e 
representantes de Empresas 
estiveram presentes na sede 
da DRT/SP, para discutirem 
a fiscalização realizada em 
diversas empresas, originada 
por denúncia do Sindpd.

Muitas das empresas 
presentes foram notificadas 
por estarem contratando 
mão de obra em regime de 
cooperativas, estagiários e 
pessoas jurídicas, ou seja, 
como empresas (na já fa-
mosa terceirização de mão 
de obra). Este tipo de con-
tratação é ilegal, conforme 
informou dra. Lucíola.

“Tal ato é punido com 
multa, mas a DRT-SP, com 
a parceria do Sindicato dos 
trabalhadores, o Sindpd, 
procura uma solução e não 
o fechamento das empre-
sas”, disse Paulo Sabóia, 
um dos diretores presentes 
na reunião.

“Multar, é fácil, encontrar 
uma solução para o traba-
lhador, é o principal objetivo 
da DRT”, complementou a 
dra. Lucíola.

Decidiu-se que até o 
mês de fevereiro de 2005 
as empresas deverão apre-
sentar uma proposta para 
regularizar a situação de 
vínculo trabalhista de seus 
funcionários e prestadores 
de serviço.

O Sindpd, como sempre, 
dá o primeiro passo para en-

é a única solução

GUIBA E DRA. LUCÍOLA, CHEFE DA FISCALIZAÇÃO DA 
DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - DRT/SP

FISCALIZAÇÃO NAS EMPRESAS

N
U

N
C

A
 A

C
E
IT

E
 T

R
A

B
A

L
H

A
R
 S

E
M
 R

E
G

IS
T

R
O
 E

M
 C

A
R
T

E
IR

A
!



6

contrar a solução para estes 
trabalhadores e junto com 
as empresas e o sindicato 
patronal, construírem estra-
tégias, pois não é somente a 
vida do trabalhador que fica 
em xeque sob este regime, 
mas também todo o mercado 
de informática.

Com este trabalho de 
representação e de acompa-
nhamento constante nas em-
presas o Sindpd não apenas 
mostra que é capaz de estar 
ao lado do trabalhador, mas 
também de buscar soluções 
ao desemprego e a manuten-
ção do seu trabalho.

Nunca aceite trabalhar 
sem registro em Carteira! 
Você pode até pensar que 
deixando de ter descontos 
em folha, você leva van-
tagens.

Engano seu!
Você deixa de ter seus 

direitos respeitados como 
férias e 13º salário. Todas 
as garantias de segurança 
só valem com o registro. Se 
você ficar doente, ou sofrer 
acidentes, por exemplo, 
não terá a cobertura do 
INSS (Instituto Nacional da 
Seguridade Social) e não 
conseguirá licença nem 
aposentadoria.

Caso seja demitido, sai-
rá com “uma mão na frente 
e outra atrás”!

Não terá direito ao FGTS 
(Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço), ao Seguro-
Desemprego, aos benefícios 
da Convenção Coletiva, nem 
a nada!

Se quiser fazer um em-
préstimo, uma compra de 
algum bem à prestação, 
terá que pedir a outro para 
ser seu fiador!

Enfim, não há motivo 
para você aceitar esta si-
tuação!

Exija o registro!

Manobras que 
caracterizam crime...

Cooperativas ou 
Associações Fraudulentas
Enganam você, dizendo que 
ao invés de empregado, você 
é sócio! Ganha conforme 
a produção.

Autônomo Disfarçado
Quando o trabalhador é con-
tratado só com recibos e com 
descontos de ISS/INSS.

Contratação Temporária 
sem Registro em 
Carteira

P.J. - Pessoa Jurídica
Quando você é contratado 
como empresa, emitindo 
nota fiscal.

Trabalhador Voluntário
Muitas vezes você quer 
ajudar e acaba sendo 
explorado trabalhando por 
muito tempo, sem registro e 
sem sálario.

Exploração de EstagiáriosTerceirização Fraudulentas

Aqui, vale destacar a atu-
ação firme que os Auditores 
Fiscais envolvidos nesta fis-
calização tem tido. Antes de 
autuar optaram em distribuir 
notificações com o intuito de 
conscientizar os empresários 
sobre a necessidade de for-
malização do trabalho e das 
garantias e seguranças que o 
trabalho formal lhes traz.

Segundo a Dra. Lucíola, 
as operações têm sido um su-
cesso por atingir seus objeti-
vos de regularizar a situação 
de diversos trabalhadores e, 
ainda, servir de exemplo para 
outros empregadores.

Se você for vítima de uma 
destas armações, denúncie 
ao Sindicato - 3824-5600

Trabalhador e 
Trabalhadora
Fique legal
no trabalho

FISCALIZAÇÃO NAS EMPRESAS
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As recentes medidas 
anunciadas pelo governo 
após reunião do Conselho 
Nacional de Desenvolvi-
mento Industrial (CNDI), 
atendendo a uma justa e 
oportuna reivindicação do 
setor de Software, revelou, 
mais uma vez, que o Presi-
dente Lula está disposto a 
implementar ações capazes 
de fortalecer a economia 
nacional e gerar mais em-
pregos.

As medidas desoneram 
as empresas do setor de 
software, melhoram a logís-
tica dos portos e estimulam 
os micro e pequenos em-
preendedores, possibilitan-
do a ampliação dos inves-
timentos em infraestrutura 
– base para a promoção do 
tão desejado crescimento 
econômico.

As mudanças fiscais no 
setor de software são bas-
tante significativas: isenção 
total de impostos para as 

plataformas de exportações 
e vendas; retorno da cumu-
latividade do PIS/Cofins, 
com redução das alíquotas 
de 7,6% da Cofins para 3% 
e de 1,65% do PIS para 
0,65%. Além disso, a pró-
xima reunião do Conselho 
Nacional de Política Fazen-
dária (CONFAZ) discutirá 
outro gargalo que tem su-
focado o setor: a bitributa-
ção resultante da cobrança 
do ICMS estadual e do ISS 
municipal. 

Para isso, o governo já 
se comprometeu, através 
do Ministério da Fazenda, 
a promover gestões com 
os Estados para garantir a 
aprovação de outra medi-
da que representará outro 
forte estímulo ao segmento 
de software. É verdade que, 
para que isso aconteça, é ne-
cessário renúncia fiscal, cal-
culadas em R$ 300 milhões 
ao ano pelo governo, mas, 
certamente, as unidades fe-

crescimento e
do emprego

Artigo de Antonio Neto (*) publicado no 
jornal Diário do Comércio e Indústria (DCI)

no caminho do

ARTIGO



8

derativas compreenderão a 
importância dessa decisão, 
pois, quanto mais desone-
rado mais o setor poderá 
contribuir com a geração de 
empregos, o aumento das 
divisas e a elevação futura 
da própria arrecadação, na 
medida em que a base con-
tributiva será ampliada sig-
nificativamente.

O ministro Luiz Fernando 
Furlan, que teve um papel 
fundamental para a adoção 
dessas medidas, chegou a 
prever que o setor, com as 
decisões tomadas, poderá, 
gerar em apenas três anos 
60 mil novos empregos e 
chegar a US$ 2 bilhões em 
exportações, apenas em 
software. Ele lembrou ape-
nas o caso de uma empre-

sa que, com as novas me-
didas, passaria a exportar 
US$ 500 milhões.

Além disso, o Ministério 
da Fazenda, em conjunto 
com o Ministério da Ciência 
e Tecnologia, irá analisar a 
eliminação da CIDE de 10% 
que as empresas de softwa-
re recolhem para compor 
fundos setoriais do MCT.

Outra decisão importante 
foi a inclusão do tema “In-
clusão Digital” na pauta da 
próxima reunião do CNDI e 
a instalação, no próximo dia 
14, do Fórum de Competiti-
vidade de Biotecnologia, com 
vistas à constituição de uma 
Política Nacional para o setor.

No tocante à rede por-
tuária, o CNDI recomendou 
a realização de 46 ações 

para eliminar gargalos nos 
principais portos do país: 
Santos, Rio de Janeiro, Rio 
Grande, Paranaguá e Vitó-
ria. Ações estas que torna-
rão possível a obtenção de 
ganhos de produtividade 
da ordem de 30%.

Ao criar o CNDI, o pre-
sidente Lula construiu um 
espaço democrático em que 
as forças produtivas e labo-
rais do país se encontram 
para, em conjunto com o 
governo, elaborar políticas 
industriais de estímulo ao 
crescimento e à geração 
de empregos.  As primeiras 
medidas anunciadas para o 
setor de software indicam 
que o governo está no ca-
minho correto: o de fortale-
cer as empresas nacionais, 
sua capacidade competiti-
va, dando-lhes condições 
de disputar os mercados in-
ternacionais cada vez mais 
complexos e dinâmicos com 
serviços e produtos de ele-
vado valor agregado, de in-
corporar novas tecnologias 
indispensáveis para essa 
concorrência e de estimular 
a geração de novos empre-
gos, especialmente os qua-
lificados.

(*) Presidente da Central 
Geral dos Trabalhadores do 
Brasil (CGTB) e membro do 
Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(CDES) e do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento 
Industrial (CNDI).

"As mudanças 
fiscais no setor 
de software 
são bastante 
significativas: 
isenção total de 
impostos para 
as plataformas 
de exportações 
e vendas; 
retorno da 
cumulatividade 
do PIS/Cofins, 
com redução 
das alíquotas de 
7,6% da Cofins 
para 3% e de 
1,65% do PIS 
para 0,65%."
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Entrevista com o ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior e presidente 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Industrial,  Luiz Fernando Furlan

Luiz

F
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o

Furlan

57 anos, casado, 
dois filhos, é enge-

nheiro químico e ad-
ministrador de em-

presas, com diversos 
cursos de extensão 
e especialização no 
Brasil e no exterior. 
Desde 1976, atuava 
na Sadia S.A., onde 
ocupou o cargo de 

presidente do Con-
selho de Adminis-

tração, com extenso 
conhecimento de 

mercado de capitais, 
de comércio exterior 

e de agronegócios 
mundiais. Participou 
ainda de vários con-
selhos de empresas 
nacionais e interna-
cionais. Preocupado 

com temas com o 
bem-estar social e a 
educação, integrou 
diversas organiza-

ções de atuação cívi-
ca e comunitária.

Como representan-
te empresarial teve 
uma atuação desta-
cada em várias Enti-
dades e Instituições. 
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1. O Conselho Nacional 
de Desenvolvimento tem 
pautado uma das priori-
dades da Política Indus-
trial do Governo Federal 
que é o desenvolvimento 
nacional do mercado de 
software interno, o estí-
mulo para as exportações 
e no social incrementar a 
“inclusão digital”. Como 
o Conselho se posiciona 
perante esta prioridade 
e quais as propostas que 
estão sendo debatidas e/
ou encaminhadas?

Furlan - De fato o setor de 
software - e dos serviços ba-
seados em tecnologias da in-
formação - constitui um dos 
quatro setores que a nova 
PITCE definiu como priori-
tários. As razões para isso 
são várias: a maturidade e 
a inovatividade da indústria, 
seu potencial de contribuição 
para as exportações, a qua-
lificação dos empregos que 
proporciona, entre outras. 
Essas qualidades, no entan-

to, se firmaram quase que 
exclusivamente no mercado 
interno, por sinal bastan-
te grande e atraente (cerca 
de US$ 8 bilhões), tendo o 
Brasil perdido oportunida-
des importantes no merca-
do externo. Para recuperar 
este atraso o governo fede-
ral construiu um Programa 
de Software, que ataca não 
uma ação específica, mas 
as várias ações necessárias, 
resumidamente:

a) reformulação do sistema 
de financiamentos do BN-
DES (PROSOFT), e apoio a 
consórcios de exportação;

b) adequação de aspectos 
do sistema tributário;

c) criação de uma modalida-
de tributária específica para 
as exportações de softwa-
re e serviços, mas similar a 
outras existentes para mer-
cadorias;

d) priorização dos investi-
mentos dos Fundos Setoriais, 
gerenciados pela FINEP;

e) apoio decidido às ativida-
des de promoção comercial, 
via APEX-Brasil;

f) execução de uma série de 
projetos e estudos mobiliza-
dores, com recursos orça-
mentários da PITCE para o 
MDIC, entre os quais cito a 
contratação em consultoria 
internacional de estudo si-
milar ao que presidiu o de-
senvolvimento do programa 
da Índia;

g) apoio decidido a implanta-
ção de sistemas da qualidade 
e de certificações (ex: MPS-
BR, CMM). A ampliação da 
formação de recursos huma-
nos é também ação prioritá-
ria do Programa.  O Conselho 
coincide plenamente com a 
prioridade atribuída ao setor 
e contribui na formulação de 
propostas que melhorem o 
marco regulatório.
 
2. Quais as medidas prá-
ticas a serem tomadas 
para desonerar o setor de 
produção de softwares?

Furlan – Uma medida já foi 
até mesmo anunciada pelo 
Ministro Palocci, e refere-
se à volta do setor de sof-
tware ao regime anterior do 
PIS/Cofins, e está por ser 
implementada. As outras 
medidas prioritárias em que 
vamos trabalhar em 2005 
são a criação da modalidade 
tributária adequada às ex-
portações, que chamamos 
de PES-Plataformas de Ex-
portação de Serviços, cujo 
projeto inicial já se encontra 
no Ministério da Fazenda, o 
esclarecimento definitivo de 
que sobre software somente 
incide o ISS, e não o ICMS; 
a permissão para que em-
presas de software possam 
se enquadrar no SIMPLES, 
são os mais importantes. 
Outro ponto fundamental, 
não exatamente tributário, 
mas trabalhista, refere-se 
à questão da terceirização, 
que é da natureza dessa in-
dústria em todo o mundo, 
principalmente pelas carac-
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terísticas de seus recursos 
humanos altamente quali-
ficados, e na qual o Brasil 
apresenta grande desvanta-
gens com relação à concor-
rência internacional.   
 
3. E, quanto a adequação 
do PIS/COFINS para o 
setor de softwares, que 
voltou ao sistema cumu-
lativo, com alíquota de 
3%, qual o impacto nas 
empresas e na arrecada-
ção pública? Como isto se 
daria na prática?

Furlan – O impacto é enor-
me para a maioria das em-
presas de software, porque 
essas empresas têm cadeias 
curtas de produção, na rea-
lidade seu único insumo sig-
nificativo são seus recursos 
humanos, e portanto não 
têm créditos sobre a aqui-
sição de insumos que pu-
dessem contrabalançar uma 
alíquota final maior.
 
4. Qual a previsão que 
pode ser feita de metas 
para exportações de sof-
twares desenvolvidos e 
produzidos no Brasil com 
estas medidas?

Furlan – O Programa de Sof-
tware da PITCE estabeleceu 
a meta de exportações, de 
software e serviços intensivos 
em TI, em US$ 2 bilhões até 
2007. Em 2001 estimaram-
se essas exportações em US$ 
100 milhões, inferior a do 
Uruguai, e para 2004 a esti-
mativa atual é que as mesmas 
tenham-se situado em US$ 

400 milhões. O valor de US$ 
2 bilhões, que foi considera-
do a princípio uma temerida-
de, é hoje visto pelo mercado 
como perfeitamente factível, 
embora se tenha que traba-
lhar duro para isso. A Índia 
planeja exportar mais de US$ 
50 bilhões em 2008, partin-
do do atual patamar de US$ 
8 bilhões. Países como a Rús-
sia e a China estão entrando 
pesado nesse mercado, que 
tem sido avalidado em mais 
de US$ 700 bilhões. Portanto 
é uma grande oportunidade 
para o Brasil, e também um 
desafio inescapável, mesmo 
porque se não nos internacio-
nalizarmos iremos enfrentar 
a competição desses países 
aqui mesmo dentro do Brasil. 
 
5. Qual o impacto desta me-
dida para a geração de no-
vos empregos, crescimento 
produtivo da indústria e, 
conseqüentemente, desen-
volvimento do comércio in-
terno e externo?

Furlan – O impacto é imenso. 
Vide a Índia, que forma anual-
mente mais de 300 mil profis-
sionais em software, sempre de 
alta qualificação. Isso apenas 
em empregos diretos. Deve-se 
considerar também outros ser-
viços baseados ou viabilizados 
pela moderna tecnologia da in-
formação e das comunicações 

- TICs, como por exemplo os 
call centers internacionais (ali-
ás talvez a indústria que mais 
cresceu no Brasil nos últimos 
3 anos, e que emprega hoje 
mais de 500 mil pessoas, sen-
do o terceiro maior mercado do 
mundo, e que ainda sequer ex-
porta). Outros serviços como 
administração financeira, de 
cartões de crédito, folhas de 
pagamento, entre muitos ou-
tros, são hoje amplamente 
terceirizados (outsourcing) e o 
Brasil tem todas as condições 
para abocanhar parte desse 
enorme mercado.

6. Qual a interface do 
CNDI e do Ministério de 
Desenvolvimento com o 
Ministério da Ciência e 
Tecnologia para se esta-
belecer uma nova políti-
ca de expansão e cres-
cimento do setor dos 
softwares?

Furlan - O CNDI é a ins-
tância maior de elaboração 
de estratégias e confluência 

ENTREVISTA

"O valor de US$ 2 bilhões, que 
foi considerado a princípio uma 

temeridade, é hoje visto pelo 
mercado como perfeitamente 
factível, embora se tenha que 

trabalhar duro para isso."
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do setor produtivo e sindical 
com o governo. A interface 
com o Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT) é funda-
mental, pois se trata de uma 
política industrial e tecnoló-
gica, com seu eixo central na 
inovação e incorporação tec-
nológica.  O MCT é, assim, 
partícipe ativo no CNDI, 
assim como o MDIC o é no 
Conselho Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia, que tem 
contribuído de forma rele-
vante para a formulação das 
políticas públicas.  O gran-
de desafio, como sabemos, 
é utilizar eficientemente os 
recursos e as políticas que 
temos, e isso requer antes 
de tudo unidade de propósi-
tos e coordenação. Além do 
CNDI criamos também uma 
nova agência de fomento: 
a ABDI - Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Indus-
trial, que dotará o sistema 
de uma instância de coor-
denação ágil e articulada. 
Os objetivos da agência 
não se confundem com as 
ações dos ministérios, sa-
bidamente mais burocráti-
cas, a quem suplementará 
em suas ações de fomento, 
e com um caráter mais de 
mercado.
 
7. Como o Sr. definiria 
para nossos leitores o 
software livre e sua inser-
ção no mercado interno e 
nas instituições governa-
mentais? E, qual seria a 
conseqüência para a in-
dústria e o mercado bra-
sileiro e sua relação com 
os outros países?

Furlan - Essa é uma ques-
tão muito importante em 
todo o mundo e certamente 
no Brasil. O paradigma do 
software livre é hoje uma 
realidade mundial em mui-
tos campos, e vem forçando 
uma redefinição de padrões 
comerciais do mercado e 
de grandes empresas inter-
nacionais. Lembremos que 
a indústria de software é 
bastante nova, porque até 
meados dos anos 80 o sof-
tware era simplesmente um 
complemento do hardware 
que se comprava.  O MDIC 
trabalha de forma pragmá-
tica e busca alavancar opor-
tunidades de acordo com as 
demandas do mercado.  O 
software livre é uma enorme 
oportunidade e pode ense-
jar uma grande evolução no 
mercado, com uma mudança 
de paradigma.  É fundamen-
tal, assim, que busquemos 
otimizar as possibilidades 

(muito auspiciosas) de am-
pla participação do Brasil 
nesse cenário. A Secreta-
ria de Tecnologia Industrial 
(STI) está trabalhando no 
sentido de compreender - 
junto com o mercado - quais 
são os melhores modelos de 
negócio para a indústria do 
software livre, que também 
necessita de retorno sobre 
seus investimentos, mes-
mo quando vende para o 
próprio governo, e a partir 
disso sabermos como apoiar 
e financiar sua evolução no 
mercado. Temos grandes 
perspectivas de cooperação 
internacional nessa maté-
ria, já que Europa, Ásia, e 
mesmo nos Estados Unidos, 
o tema é de grande interes-
se, dos governos e do setor 
privado. 
 
8. O Sr. tem tido um pa-
pel fundamental e de 
vanguarda na política de 
desenvolvimento interno 
da indústria e tecnologia 
e da expansão comercial, 
no exterior, de nossos 
produtos. Como o senhor 
ministro avalia esse de-
senvolvimento nos dois 
primeiros anos deste go-
verno e quais as metas 
previstas para os próxi-
mos dois anos?

Furlan - Acredito estarmos 
num processo de crescen-
te convergência em torno 
de temas fundamentais, que 
já nos conduzem a um ciclo 
duradouro de crescimento 
sustentável.  A convergência 
é crucial para evitarmos vo-

ENTREVISTA
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latilidades políticas em tor-
no de questões centrais.  As 
grandes convergências já 
consolidadas referem-se à 
política macro-econômica e a 
responsabilidade fiscal, à re-
levância do comércio exterior 
e das exportações, à condi-
ção inescapável do processo 
de globalização e nossa forte 
necessidade de inserção ex-
terna competitiva.  As que se 
estão formando referem-se à 
necessidade de uma política 
ativa de produção por par-
te do governo, com ênfase 
na inovação e na tecnologia, 
o que implica a geração de 
um marco regulatório con-
ducente a esses objetivos.  O 
sucesso do caminho macro-
econômico nos permite cres-
cente flexibilidade no micro 
e gradual construção desse 
marco regulatório favorável à 
produção.  Os objetivos nes-
ses próximos dois anos são a 

consolidação da expansão do 
comércio exterior; a imple-
mentação ativa da política in-
dustrial, tecnológica e de co-
mércio exterior; a ampliação 
dos investimentos produtivos 
e de infra-estrutura, para im-
pedir que deficiências atuais 
se transformem em gargalos 
futuros, e a aceleração da di-
fusão tecnológica, por meio 
da inclusão digital, da amplia-
ção do programa de TIBs e do 
fortalecimento do INPI.
 
9. Como o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Industrial tem contribuído 
com o governo na elabora-
ção de sua política desen-
volvimentista? E como o 
senhor avalia a sua cons-
tituição e atuação?

Furlan - O Conselho é fun-
damental para operar no ní-
vel de sintonia e convergên-

cia necessários à qualquer 
grande empreitada pública, 
particularmente no tocante à 
produção onde os atores pro-
tagônicos são o setor privado 
e laboral.  O Conselho é uma 
instância de diálogo, avalia-
ção e propostas concretas 
visando sempre o aperfeiço-
amento e a otimização dos 
instrumentos de que dispõe 
o Governo, particularmen-
te os relativos à melhora do 
marco regulatório. 
 
10. E, para 2005 que men-
sagem o Sr. daria para os 
trabalhadores e empre-
sários da nossa Catego-
ria de informática?

Furlan - Tenho recebido 
nesses anos inúmeras visi-
tas de dirigentes dessa área. 
Nesses dois anos do governo 
do presidente Lula, muitas 
expectativas se modificaram 
e se ampliaram. Há hoje um 
ambiente e um otimismo 
que, aqueles que trabalham 
nessa indústria por longos 
anos, afirmam ser comple-
tamente novo. Por isso não 
tenho receio em afirmar que 
o ano de 2005 será excep-
cional para essa indústria e 
para seus técnicos. Será um 
ano de virada com as medi-
das do governo começando 
a surtir efeitos, com as ex-
portações se multiplicando, 
com a mudança da imagem 
do Brasil no exterior se fir-
mando como um País de 
tecnologia de ponta, com 
capacidade de fornecer sof-
tware e prestar serviços em 
qualquer parte do mundo.

ENTREVISTA

“Não tenho 
receio em 

afirmar que o 
ano de 2005 será 

excepcional. 
Será um ano de 
virada, com as 
exportações se 
multiplicando, 

com a mudança 
da imagem do 
Brasil no exte-

rior se firmando 
como um País 

de tecnologia de 
ponta"
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)
Pessoas portadoras de
deficiência querem, precisam

e devem trabalhar

O preconceito é o gran-
de vilão da discriminação no 
mercado de trabalho com as 
Pessoas Portadoras de Defi-
ciência Física (PPDs). O que 
vemos todos os dias na TV, 
revistas, jornais, internet e 
outdoors é uma população 
de jovens bonitos, sadios, 
bem vestidos e felizes. Jo-
vens chamados de vitoriosos 
que agridem e degeneram a 
consciência de milhares de 
pessoas que não são assim 
e que acabam de alguma 
forma se julgando inferiores 
por não fazerem parte des-
te grupo tão seleto que dita 
moda, costumes, consumo 
e comportamento.

Esta neurose pela bus-
ca da perfeição física tomou 
conta do mercado de traba-
lho de uma forma aviltante 
e até promíscua. É comum 

pessoas obesas e competen-
tes, principalmente mulhe-
res, perderem vagas de tra-
balho para jovens elegantes 
muitas vezes com menos 
competência e experiência. 
Todos ouvimos e repetimos 
que uma pessoa com mais 
de 35 anos de idade terá 
dificuldades em conseguir 
emprego, quanto mais as 
acima de 40 ou mesmo 50. 
Apesar de serem muito efi-
cientes no que fazem, con-
vivem com o fantasma da 
demissão e do desemprego. 
Angustiados e estressados 
estes trabalhadores tentam 
dar o melhor de si, muitas 
vezes na contra mão do 
mercado das aparências e 
cultura do novo e bonitinho.

Se com pessoas normais, 
sem deficiências física ou 
mental a luta pelo emprego 

já é tão injusta e cruel ima-
gine com as pessoas porta-
doras de alguma deficiência, 
mesmo jovem ou pior ainda 
acima dos 35 anos?

Ser portadora de defi-
ciência não significa, de for-
ma alguma que esta pessoa 
seja incapaz para o trabalho 
ou que não seja capacitada 
para atuar em diversas fren-
tes de trabalho.

Elas precisam ser aceitas, 
treinadas e respeitadas nas 
empresas. Hoje, muitas ex-
periências já mostram que a 
dedicação e responsabilidade 
de PPDs inseridas no mer-
cado de trabalho suplantam 
sua aparente limitação e con-
tribuem efetivamente  para 
a produção e administração 
destas empresas que supera-
ram seus preconceitos.

Sindpd trabalha para o 
cumprimento de lei

No Brasil existe a lei 
8.213/91, art.93 que ins-
titui cotas para a contrata-
ção de PPDs nas empresas 
(vide quadro de cotas). Esta 
lei deve ser respeitada e 
cumprida nas empresas que 
devem buscar formas de 

(
INCLUSÃO SOCIAL

Empresários 
na DRT 

apresentando 
documentos 

após palestra 
sobre Inclusão 

de PPDs
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treinamento e políticas de 
engajamento destas pes-
soas em seus cargos sem 
constrangimentos, dando-
lhes condições de desenvol-
verem todo o seu potencial 
de trabalho.

Os dados são alarman-
tes. No Brasil vivem, hoje, 
aproximadamente 24,5 mi-
lhões de pessoas portadoras 
de alguma deficiência. Des-
tes, apenas 2% fazem parte 
do mercado de trabalho e 
um dos fatores de risco que 
mais contribui para tornar 
uma pessoa em PPD são os 

acidentes de trabalho. Em 
2000 e 2002, segundo a Pre-
vidência Social, registrou-se 
no país 101.332 novos casos 
de doenças e incapacidades 
permanentes advindas de 
acidentes de trabalho.

A secretaria de saúde e 
de segurança no trabalho 
do Sindpd está visitando e 
cadastrando várias Ongs e 
Instituições que trabalham 
com cursos, treinamentos e 
recolocação no mercado de 
trabalho para pessoas com 
diversas formas de deficiên-
cia (visual, auditiva, física, 
mental e múltipla).

Ao mesmo tempo está 
preparando um gabarito de 
pesquisa, de conscientiza-
ção junto às empresas para 
gerar vagas e aceitação des-
tes profissionais especiais.

INCLUSÃO SOCIAL

Sindpd e DRT/SP, juntos mais uma vez
No setor público com 

o artigo 37 do decreto 
3.298/99, fica assegurado a 
pessoas com deficiências o 
direito de concorrer às va-
gas abertas em concursos 
públicos, sendo reservado 
no mínimo o percentual de 
5% em face da classificação 
obtida, que altera o artigo 
quatro do decreto 3.298, de 
20.12.2004.

São consideradas pes-
soas com deficiência a que 
se enquadram nas catego-
rias do acordo com o artigo 
70 do decreto Federal 5.296 
de 02.12.2004.

A DRT, no ano de 2004, 
convocou novecentas em-
presas e notificou as mes-
mas sobre a obrigatoriedade 
da aplicação da Lei de Cotas. 
Este trabalho foi recompen-

sado, pois no ano de 2004, 
1.965 empresas emprega-
ram 14.239 deficientes.

Para o ano de 2005 a De-
legacia Regional do Trabalho 
(DRT/SP) pretende convo-
car mais duas mil empresas, 
com o objetivo de ampliar 
essas contratações.

É neste sentido que o 
Sindpd está abrindo um ca-

Como funciona o sistema de cotas para PPDs

 Tamanho da empresa Reserva de vagas
 (número de funcionários) (percentual do total)
 
 100 a 200 .................................. 2%

 201 a 500 .................................. 3%

 501 a 1.000 ................................ 4%

 1.001 ou mais .............................. 5%

dastro de currículo de pes-
soas portadoras de deficiên-
cia, para serem oferecidos 
as empresas da categoria, 
de acordo com as suas ne-
cessidades.

Os interessados deverão 
enviar seus currículos por e-
mail sindpd@sindpd.org.br, 
ou através do telefone (11) 
3824-5600 com Sheila.
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A CASA DAS CALDEIRAS é 
conhecida hoje como um es-
paço inusitado e diferencia-
do para eventos. Liderando 
uma tendência de recupera-
ção dos monumentos e edi-
ficações históricas, que tem 
ganhado recentemente força 
na cidade de São Paulo, a 
Casa das Caldeiras manteve 
o nome pelo qual era conhe-
cida na época em que servia 
às antigas Indústrias Reuni-
das Francisco Matarazzo.

A Casa das Caldeiras 
funciona como um espaço 
para eventos desde o início 
de 1999, tendo passado em 
1998 por obras emergen-
ciais que foram significati-
vas para o prosseguimento 
do restauro. Os primeiros 
eventos já mostraram en-

SindpdFest se supera em
ritmo e beleza

tender muito bem a propos-
ta do espaço, todos muito 
bem produzidos, eventos de 
grandes empresas que sou-
beram aproveitar o inusita-
do, o componente histórico 
e cultural, o conceito de re-
ciclagem, os contrastes: do 
novo/antigo, do rústico/mo-
derno/sofisticado, da má-
quina/homem.

LOCAL INUSITADO. Pare-
ce coisa de outro mundo, das 
profundezas mais remotas de 
nossa história industrial. Mas, 
só parece. O lugar é mara-
vilhoso, bonito, confortável. 
Um lugar divino para festas 
e grandes comemorações. 

O pessoal do departamento 
social batalhou muito na es-
colha de um bom local para 
fazer uma festa digna da ca-
tegoria e acertou na escolha. 
A Casa das Caldeiras tem di-
versos ambientes que aco-
modam o público presente 
nos seus mais diversos gos-
tos e estilos.

QUEM FOI GOSTOU E 
APROVOU. A Sindfest se 
espalhou pela casa inteira, 
no salão central a banda 
agitou com diversos ritmos 
e muito bom humor. Os par-
ticipantes da banda Época, 
tanto os homens como as 
mulheres, trocavam suas 
roupas e suas performances 
para cada estilo de música. 
Apresentaram-se com rou-
pas coloridas e vibrantes. 
Dançaram com harmonia, 
criatividade e alegria conta-
giando a todos. O salão es-
tava sempre lotado com cen-
tenas de pessoas dançando 
ou cantando junto com os 
músicos e, claro, tomando 
sua cerveja nas canecas que 
foram dadas pelo Sindpd na 
entrada da festa. Nos pátios, 
várias tendas com mesas e 
cadeiras acomodavam os 
que queriam ficar sentados, 

Campanha Salarial 2005

CAMPANHA SALARIAL 2005



17

com mais tranqüilidade, jo-
gando conversa fora com 
seus grupos de amigos e 
acompanhantes. Nas mesas 
observamos, também, mui-
ta alegria e descontração. Já 
os casais de namorados e as 
pessoas com mais idade se 
espalharam pelos ambien-
tes aconchegantes e mais 
reservados com sofás.

COMES E BEBES COM FAR-
TURA. Este ano as barracas 
de distribuição da cerveja e 
dos churrasquinhos foram 
muito bem solucionados, con-
seguiram atender a todos 
com agilidade, qualidade e 
de fácil acesso. Cada pessoa 
recebeu junto com sua cane-
ca 3 vales churrasquinhos e 
a cerveja e refrigerantes fo-
ram distribuídos à vontade.

UM SHOW À PARTE. O inédi-
to do Sindfest ficou com a ex-
posição de computadores anti-
gos, que sucintamente contou 
a história da evolução da infor-
mática em nosso país.

A exposição feita pela 
parceria do Sindpd com o 
Museu do Computador, que 
levou os computadores e 
forneceu todos os dados ne-
cessários para a montagem 
da exposição que estava um 
show e agradou a todos que 
a visitaram.

Ela foi montada no piso 
inferior da Casa das Cal-
deiras, parecendo mais um 
porão. Com muito charme, 
o contraste formado entre 
suas paredes com tijolos 
aparentes e rústicos e os 
computadores e banners ex-
plicativos, deixou a sensa-
ção do fantástico e inovador 
promovido pelos organiza-
dores que não deixaram de 
caprichar em cada detalhe.

DEPOIS DA FESTA A BA-
TALHA CONTINUA. Como 
em todos os anos a Sindfest 
foi o marco inicial da Cam-
panha Salarial.

Nos dias 23 e 27 de de-
zembro, foram realizadas as 
assembléias que aprovaram 

a pauta de reivindicações.
As reuniões entre a di-

retoria do Sindpd e do Se-
prosp (sindicato patronal) 
foram realizadas e conse-
guiram depois de algumas 
rodadas assinarem a nova 
Convenção Coletiva de Tra-
balho para 2005. Leia mais 
sobre a campanha nas pági-
nas seguintes.
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7,5 a 10%

Reajuste acima da inflação e avanço nas cláusula sociais dão 
força para crescer e buscar novas conquistas para a Categoria.

1ª. CATEGORIA
ABRANGIDA
A categoria abrangida é toda 
aquela composta pelos Traba-
lhadores em Processamento 
de Dados e Empregados de 

Empresas de Processamento 
de Dados, de transações ele-
trônicas, Serviços e Sistemas 
de Informática, Tecnologia de 
Informação, Desenvolvimen-
to de Programas de Informá-

tica, Atividades de Banco de 
Dados, de Consultoria, de 
Assessoria, de Produção e 
de Licenciadores de Softwa-
res, E-Commerce e Serviços 
de Informática em Geral no 

Estado de São Paulo, 
incluindo as médias, 
pequenas e micro em-
presas, como também 
as empresas abran-
gidas pela Lei n.º 
9317/96 e alterada 
pela Lei n.º 9732/98 
de 11/12/98 sejam 
elas privadas ou de 
economia mista.

Muito importante defi-
nir a Categoria que vêm 
se ampliando, não só em 
quantidade de trabalha-
dores , mas em funções e 
atribuições.

5ª. COMPENSAÇÃO DE 
FALTAS E ATRASOS
Oitavo: Para efeito do cum-
primento do horário de funcio-
namento, mesmo com a ado-
ção do BANCO DE HORAS, 
a empresa terá um HORÁRIO 
BASE de funcionamento, com 
intervalo de uma hora para o 
almoço.
Este novo item garante que 
a compensação de horas 
respeite os horários básicos 
já estabelecidos de trabalho 
e principalmente o horário 
para as refeições.

8ª.  HORAS NOTURNAS
As horas noturnas previstas 
pelo Artigo 73 da CLT ficam, 
por força da presente CON-
VENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO, ampliadas para 

de reajuste salarial

Além do reajuste de até 
3% acima da inflação (vide 
quadro) esta Convenção Cole-
tiva de Trabalho(CCT) traz no-
vidades e avanços importan-
tes. Faz uma precisão sobre a 
base abrangida pela categoria 
e do banco de horas, conquis-
tou 30% no adicional noturno 
e várias outras clausulas que 
auxiliam na humanização do 
trabalho e na qualidade de vida 
das famílias. Além, é claro, da 

manutenção do conjunto das 
outras cláusulas sociais já con-
quistadas em anos anteriores. 

Veja o resumo das cláu-
sulas alteradas e/ou incluídas 
da CCT. Para conhecer a Con-
venção Coletiva de Trabalho 
2005 completa entre no site 
www.sindpd.org.br, que vale 
a pena pois é através dela 
que deve se reger todas as 
relações entre o trabalhador 
e o empregador.

Quadro de 
indicadores de 
preço Índices 

acumulado de dez 
2003 a dez/2004

INPC/IBGE
6,13

IPCA/IBGE
7,60

IPC/FIPE
6,56

IPCdo IGP-DI/FGV
6,27

ICV/DIEESE
7,70

CAMPANHA SALARIAL 2005
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o período das 22:00 (vinte 
e duas) horas de um dia às 
06:00 (seis) horas do dia se-
guinte e serão remuneradas 
com percentual de 30% (trin-
ta por cento), preservados os 
percentuais superiores, condi-
ções de transporte e alimen-
tação que já venham sendo 
adotados pelas empresas.
Uma das principais con-
quistas desta Convenção 
para os que trabalham em 
horário noturno.

10ª. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Parágrafo 4º - As empresas 
se comprometem a não con-
tratar Cooperativas  de Tra-
balho para a prestação dos 
serviços descritos no “Caput” 
desta Cláusula. 
Parágrafo incluído para im-
pedir a contratação de coo-
perativas e regulamentar a 
contratação dos trabalha-
dores, ou seja, trabalha-
dores prestando serviços 
com Carteira de Trabalho 
assinada. Mais uma gran-
de vitória.

12ª. AUSÊNCIAS LEGAIS
D) 01 – Um dia útil por se-
mestre, para levar filho de 
até 6 (seis) anos   ao  médico, 
comprovado em até 48 horas 
posteriores.
Este item foi adicionado 
para dar oportunidade ao 
trabalhador(a) de acom-
panhar a saúde de seus 
filhos sem perda de seus 
rendimentos. E, desta for-
ma, contribuir com a me-
lhoria da qualidade de vida 
da família.

15ª. REAJUSTE
SALARIAL
Os salários dos Empregados 
abrangidos por esta CONVEN-
ÇÃO COLETIVA DE TRABA-
LHO, vigentes em 01.01.2004 
serão atualizados com o per-
centual de 7,5% (sete virgula 
cinco por cento).
Como já foi visto, este 
percentual foi considerado 
muito favorável para a Ca-
tegoria uma vez que está 
acima da inflação acumu-
lada no ano.

17ª. SALARIOS
NORMATIVOS
D)– Aplicável aos empre-
gados integrantes da menor 
função e/ou  atividade técni-
ca de informática R$ 645,00 
(seiscentos e quarenta e cin-
co reais), a partir de 1º de Ja-
neiro de 2005 (jornada de 44 
horas  semanais).
Este item foi adicionado 
para garantir ao técnico 
um piso mínimo, que até 
então não estava definido 
e trazia, em algumas em-
presas, distorções sala-
riais importantes. 

24ª. GARANTIAS DE EM-
PREGO AO EMPREGADO 
AFASTADO POR MOTIVO 
DE DOENÇA
Ao empregado afastado por 
60 (sessenta) dias ou mais, 
por motivo de doença fica as-
segurado estabilidade por 60 
(sessenta) dias a contar da 
alta médica. Estabilidade esta 
que não se confunde com avi-
so prévio ou férias. 
Esta modificação na clau-
sula amplia a estabilidade 

de emprego e dá melhores 
condições de tratamen-
to, de estabilidade física e 
emocional  ao trabalhador.

26ª. GARANTIA DE
EMPREGO À GESTANTE/
ADOTANTE
Parágrafo 2º - Será concedi-
da uma licença adotante nos 
termos da Lei n. º 10.421, de 
15/04/2002, quando da adoção 
legal de crianças, bem como 
será devido o salário-materni-
dade, conforme definido no Ar-
tigo 71/A da mesma lei.
Esta modificação amplia 
os direitos já conquistados 
em convenções anteriores 
da mãe adotante.
 
30ª. FÉRIAS INDIVI-
DUAIS OU COLETIVAS
Parágrafo 4º - O SEPROSP 
orientará as empresas no sen-
tido de que elas não demitam 
os seus funcionários quando 
do retorno das suas férias.
Este parágrafo foi incluído 
para diminuir as demis-
sões após as férias. Esta 
cultura em algumas em-
presas tem levado vários 
trabalhadores a não que-
rerem férias ou ficarem, 
durante este mês, total-
mente estressados e até 
doentes pela ansiedade e 
insegurança de uma dis-
pensa eminente.



20

34ª. FILHOS
EXCEPCIONAIS
As empregadas ou empre-
gados que tenham filhos na 
APAE, APADEX ou em institui-
ções análogas, com as mes-
mas finalidades, terão direito 
ao reembolso das despesas 
efetuadas com os mesmos, 
até o limite de 30% (trinta 
por cento) do salário norma-
tivo, Cláusula 17ª, letra C.
A inclusão desta cláusula foi 
uma grande conquista para 
pais que vivem este proble-
ma, uma ajuda de custo que 
pode melhorar muito 
a qualidade de vida 
destas famílias.

35ª. ATESTADOS
MÉDICOS
Parágrafo 2ª - Serão 
reconhecidos e aceitos 
pelas empresas, para  
justificativa de falta, 
os atestados odonto-
lógicos, limitado a 2,5 
(dois virgula cinco) 
dias ao ano.
Parágrafo incluído para 
validar a aceitação dos 
atestados odontológicos 
e propiciar  que os traba-
lhadores possam concluir 
seus tratamentos.

40ª. VALE TRANSPORTE
Parágrafo único – As em-
presas não poderão, nos ca-
sos de demissão de emprega-
dos após o 15º dia do mês, 
solicitar o desconto ou devo-
lução dos vales já entregues 
aos mesmos.
 Esta inclusão é mais um 
ganho para os trabalhado-
res que quando demitidos 

são obrigados a devolve-
rem até a metade de seus 
vales transportes.

43ª. AVISO PRÉVIO
Parágrafo 2º- O emprega-
do despedido fica dispensa-
do do cumprimento do aviso 
prévio quando comprovar a 
obtenção de novo emprego, 
desonerando a empresa do 
pagamento dos dias não tra-
balhados.
Este novo parágrafo, além 
desonerar a empresa, fa-
cilita em muito a recolo-

cação do empregado libe-
rando-o para assumir sua 
nova função, garantindo a 
vaga conquistada.

47ª. SEMANA DE
PREVENÇÃO DO CÂNCER 
GINECOLÓGICO
No mês de Março de cada ano, 
as Empresas, em conjunto com 
o SINDPD, realizarão a SE-
MANA DE PREVENÇÃO DO 
CÂNCER GINECOLÓGICO.
Mais uma nova cláusula 
em favor das trabalhado-
ras que serão esclarecidas 
sobre causas, prevenção 
e tratamentos de câncer 
ginecológico. Uma das do-

enças que mais  mata as 
mulheres no mundo.

71ª. GRUPO DE ESTUDOS 
PARA CRIAÇÃO DO PLANO 
DE PREVIDÊNCIA COM-
PLEMENTAR DOS PROFIS-
SIONAIS EM SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO
Será mantido pelas partes 
o Grupo Técnico, visando 
a realização de estudos na 
área de Previdência Com-
plementar. O Grupo pode-
rá solicitar a participação e 

auxílio de instituições 
governamentais rela-
cionadas à Seguridade 
Social, especialmente 
no que diz respeito a 
Planos de Previdência 
Complementar. 
Esta nova cláusula 
permitirá uma ação 
conjunta entre os 
dois sindicatos (Sin-
dpd e Seprosp) para 
estudarem a possi-

bilidade e vantagens para 
a criação de um plano de 
previdência complemen-
tar para a Categoria.

72ª. ASSISTENCIA FINAN-
CEIRA E DE SERVIÇOS
Parágrafo 3º - Para a realiza-
ção das transações financeiras, 
comprometem-se  as partes de 
que não haverá exclusividade 
de agente financeiro.
Este novo parágrafo garan-
te a independência para a 
contratação de qualquer 
agente financeiro que ofe-
reça melhores condições 
aos trabalhadores interes-
sados nesta transação.

CAMPANHA SALARIAL 2005
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Saúde

JUSTIÇA DO TRABALHO
Acolhendo as inúmeras 

denúncias, queixas e des-
contentamento dos funcio-
nários de várias unidades de 
negócios da EDS, o Sindpd 
solicitou que o Ministério do 
Trabalho determinasse di-
ligenciar por fiscalizações, 
contra a prática contumaz 
de impedir os direitos traba-
lhistas desta empresa.

Pelos laudos da Fiscali-
zação da Delegacia Regio-
nal do Trabalho de São Pau-
lo (DRT/SP) apresentados 
ao Sindpd, constataram-se 
abusos absurdos e lesivos 
ao patrimônio jurídico do 
trabalhador.
- desequiparação salarial 
por função;
- banco de horas há mais de 
02 anos sem regularização;

EDS x JUSTIÇA DO TRABALHO

Aproveitando o recesso 
do Sindpd na semana de 24 
a 31 de dezembro passada, 
os gestores de pessoal da 
EDS, numa tentativa equivo-
cada e arbitrária para cortar 
custos operacionais da mão-
de-obra de serviços (cus-
tos estes já repassados ao 
cliente-tomador), reduziram 

- adicional de sobre-aviso 
não pago no mês;
- transferência de local de 
trabalho sem pagamento do 
adicional, ou, reembolso de 
despesas de locomoção;
- ausência de escala de re-
vezamento, onde o trabalho 
aos domingos é obrigatório;
- troca do domingo traba-
lhado (plantão) por outro 
dia da semana;
- etc... !!!!!

Como a empresa se acha 
na posição cômoda de poder 
pagar as multas por infrações 
cometidas, até por medida 
de economia, o Sindpd move 
contra ela 03 ações no Mi-
nistério Público da Justiça do 
Trabalho – juntadas no pro-
cesso 04047/2002 – incluin-
do no rol processual da ações 

todos os clientes/tomadores 
de serviço da EDS.
“Enunciado 331/TST – os 
tomadores são responsáveis 
solidários, quando contra-
tam empresas interpostas 
para prestação de serviço, 
seja em créditos trabalhis-
tas quanto aos encargos fis-
cal-trabalhistas.”

Os diretores do Sindpd, 
que atuam na EDS irão acom-
panhar de perto as soluções 
dos equívocos e arbitrarieda-
des que a EDS vem cometen-
do com seus trabalhadores e 
continuarão buscando todos 
os recursos possíveis desde 
negociação direta com seus 
diretores, denúncias ao Mi-
nistério do Trabalho até mo-
ver ações no Ministério Públi-
co da Justiça do Trabalho.

a qualidade dos serviços de 
internação-hospitalar conce-
dido pelo plano-executivo da 
Sul América.

Benefício que faz par-
te do contrato individual 
por ocasião da admissão do 
empregado. Direito adquiri-
do por promessa e força do 
costume.

O contrato de seguro 
saúde entre a EDS e a Sul 
América só pode ser altera-

do por acordo bilateral entre 
EDS x Sindpd, representan-
do os trabalhadores.

O Sindicato não cederá 
diante de uma política que 
reduzem direitos, sob a ale-
gação de que a base pirami-
dal da estrutura de cargos e 
funções, ou seja, a maioria 
dos trabalhadores, tenha 
que ser atendidos, quando 
necessitarem de interna-
ções, em enfermaria (SUS).

Plano de

SINDICAL
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Para você se informar e participar desta 
campanha, entre em contato nos sites: 
www.cgtb.org.br, www.sindpd.org.br ou 

visite o site www.tempolivre.org.br

Publicação:

PLR já é realidade para muitos
Os diretores do Sindpd, 

não têm medido esforços 
para negociar com as em-
presas a PLR, participação 
dos trabalhadores nos lucros 
e resultados da empresa.

São muitos os acordos 
que estão sendo negociados 
para este ano. Para concre-
tizar e assinar um acordo 
é necessário uma série de 
procedimentos entre todas 
as partes envolvidas.  

É preciso definir se o re-
gime será o de PL (Partici-
pação de Lucros) ou de PR 
(Participação de Resultados), 
o envolvimento dos traba-
lhadores no processo, a de-
finição de metas, os critérios 
para recebimento, as clausu-
las do contrato de PLR, entre 
tantas outras questões que 
merecem muita atenção de 
todos os responsáveis para 
firmarem um bom acordo.

Segue, como exemplo, 
lista de algumas empresas 
que já assinaram acordo de 
PLR com o Sindpd, nos anos 
de 2004 e 2005, nas quais 
os trabalhadores já podem 
usufruir deste benefício.

Algumas empresas 
que assinaram acordo 

de PLR

• AFFILIATED COMPUTER
• SERVICES DO BRASIL
• GEDAS DO BRASIL • 
SERVIÇOS DE TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO
• METRO DADOS
• METRO SISTEMAS DE 
INFORMÁTICA 
• METRO TECNOLOGIA IN-
FORMÁTICA 
• PONTODOC SOLUÇÕES 
DE GERENCIAMENTOS

• BV-SISTEMAS
• TPD – TELEFÔNICA PES-
QUISA E DESENVOLVIMEN-
TO DO BRASIL 
• ASSISTEC ASSIT. 
TECNICA A MICROCOMP.
E COMÉRCIO
• BULL
• CORREIO DE VEÍCULOS 
INFORMÁTICA
• T-Systems do Brasil
• ELUCID SOLUTIONS
• WCA MENTORING & CON-
SULTING
• OPTIGLOBE TELECOMUNI-
CAÇÕES
• PRIMESYES SOLUÇÕES 
EMPRESARIAIS
• TRADECOM BRASIL
• INTERCHANGE SERVICOS
• CRK INFORMATICA
• CONSIST CONS.SIST.E 
REPRESENTAÇÕES
• SAP BRASIL
• ELUCID SOLUTIONS
• MICROSIGA SOFTWARE

Redução da
Jornada de Trabalho
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Os diretores do Sindpd e 
da empresa Politec estão tra-
balhando, desde 2004, para 
definirem um programa de 
benefícios sociais que traga 
mais qualidade de vida e am-
pliação do patrimônio jurídico 
aos seus trabalhadores.

Entre as prioridades que 
estão na pauta de negocia-
ção, destacamos a seguir:
• Auxílio Alimentação;
• Acesso ao Crédito Pessoal;
• Participação nos Lucros e 
Resultados (P.L.R.) para o 

ano de 2005 no Estado de 
São Paulo.

A empresa já está con-
cedendo desde o começo do 
ano de 2005 o auxílio ali-
mentação para os trabalha-
dores registrados. A Politec, 
através do Sindpd, também 
firmou convênio com o Ban-
co VR, para que os trabalha-
dores possam ter acesso ao 
crédito pessoal com baixas 
taxas de juros e sem res-
trições aos cadastrados no 
SPC e Serasa. Para fazer o 

Trabalhadores

PLR 2006
O Sindpd continua ne-

gociando com a empresa a 
PLR/2006. 

CONQUISTAM
novos benefícios

Em Osasco, a Caixa cen-
traliza o serviço de transações 
eletrônicas, monitorização, 
suporte e desenvolvimento 
de sistemas. 

Os diretores do Sindpd 
em suas visitas periódicas 
para conversarem e dis-
tribuir materiais para os 
trabalhadores perceberam 
que, principalmente nos 
blocos dois e nove, existem 

mais de 1.500 pessoas tra-
balhando sem carteira de 
trabalho assinada.

Estes trabalhadores fo-
ram contratados como mi-
cro-empresas (PJ) e coope-
rativas de serviços.

O Sindpd já denunciou 
estas irregularidades para a 
chefe de fiscalização da De-
legacia Regional do Trabalho 
de São Paulo (DRT/SP), Dra. 

Lucíola Rodrigues Jaime, e 
aguarda a fiscalização para 
regulamentar estes trabalha-
dores e fazer com que a Cai-
xa cumpra seu papel como 
empresa e dê o exemplo ne-
cessário. Por ser uma estatal 
que tem credibilidade junto 
a seus clientes, está mais 
do que na hora de promover 
esta credibilidade também 
junto a seus trabalhadores.

convênio, entre em conta-
to com os Recursos Huma-
nos da empresa ou com o 
Sindpd através do telefone 
(11) 3824-5600 ou pelo e-
mail sindpd@sindpd.org.br. 

Caixa Econômica Federal de Osasco não respeita orientação do Governo Federal 
de manter e estimular o registro em carteira dos trabalhadores brasileiros

do governo
na contramão
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Implementação da Convenção 
Coletiva de Trabalho dos Analistas 
de Sistemas em Campinas

O Sindpd está implan-
tando a Convenção Coletiva 
de Trabalho dos Analistas 
de Sistemas e Assemelha-
dos (CCTA) em todas as re-
giões do interior. Agora, foi 
a vez de Campinas que rea-
lizou o evento de divulga-
ção e conscientização das 
empresas do setor, dia 10 
de novembro, no salão ver-
melho da Câmara Municipal 
de Campinas.

“Na capital, a grande maio-
ria das empresas já tem co-
nhecimento da convenção e 
podem, quando não há o cum-
primento, sofrer punições”, dis-
se Peninha. 

A primeira região que 
foi aplicada a CCTA foi na 
cidade de Santos. As re-
giões são escolhidas pela 
Comissão de Implementa-
ção e Supervisão (CIS) da 
Convenção Coletiva que se 
reúne constantemente para 
informar, orientar e fiscali-
zar as condições de trabalho 
dos analistas de sistema nas 
empresas. A CIS é composta 
por representantes do Sin-
dpd, da Delegacia Regional 
do Trabalho (DRT) e o sindi-
cato patronal, Seprosp. 

Loide, Marco Kronka e 
Mirian, diretores  da Regio-
nal do Sindpd de Campi-

nas, não mediram esforços 
para que esse evento fosse 
um sucesso. Mais uma vez 
ficou claro o ganho que se 
tem com o trabalho tripar-
tite, ou seja, o ministério 
do trabalho, o sindicato dos 
trabalhadores e o sindicato 
patronal unidos no mesmo 
trabalho e com os mesmos 
objetivos.

A mesa foi composta por 
quatro representantes, lista-
dos abaixo com um pequeno 
resumo de suas falas:

Sr. Mauro de Lucca re-
presentando o sindicato 
patronal SEPROSP.

Para ele, o Seprosp e o 
Sindpd conseguiram muita 
sintonia no trabalho de en-
tender e atender a demanda 
de melhorar as condições de 
trabalho e de saúde da ca-
tegoria. Esta conscientiza-
ção tem se apoiado em dois 
princípios: Primeiro, a maté-
ria prima de nossa área são 
os trabalhadores e segundo, 
o retorno financeiro dos in-
vestimentos e cuidados com 
a saúde do trabalhador au-
mentam a produtividade e 
qualidade do trabalho.

Pérsio Dutra (Pena) 
diretor da secretaria de 
saúde de Sindpd. 

CCT ANALISTAS DE SISTEMAS
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Pena, como é conhecido, 
fez um breve histórico sobre 
a CIS e o inicio deste tra-
balho que completa 7 anos, 
lembrando suas primeiras 
conversas com a dra. Lys, 
que gerou uma pesquisa de 
1993 a 1995, na Faculdade 
de Medicina de São Paulo.

Sabia, no entanto, que 
só o conhecimento não re-
solveria o problema. Que o 
ideal seria mudar esta rea-
lidade de grande incidência 
de saúde mental e visual 
dos trabalhadores. Pensar a 
ergonomia, o trabalho, suas 
condições e as medidas de 
precaução e prevenção se-
riam o investimento certo 
para a categoria. O DRT, 
Sindpd e Seprosp enten-
deram a necessidade neste 
investimento e foram jun-
tos à luta pela prevenção e 
pela saúde do trabalhador 
criando e ampliando cada 
vez mais este trabalho. Mui-
to ainda temos a desenvol-
ver, afirmou, mas o caminho 
percorrido tem se mostrado 
o certo.

A Subdelegada Regio-
nal de Trabalho, Ana Pal-
mira Q. Camargo represen-
tando o MTE (Ministério do 
trabalho e emprego) e a 
Subdelegacia de Trabalho 
de Campinas.

Destacou em sua fala a 
importância da lei tripartite, 
que formou a CIS esta co-
missão em que participam 
representantes do ministé-

rio, dos trabalhadores e em-
presários. Afirmou, ainda, 
que trabalho é para viver e 
garantir a vida, a felicidade 
do trabalhador e de sua famí-
lia. Não pode ser sofrimento, 
doença e morte. A Conven-
ção está sendo divulgada  no 
interior para mostrar a sua 
cara, seus objetivos e que o 
MTE é um ministério social, 
de atuação, de conhecimen-
to, esclarecimento e forma-
ção e, que para tanto coloca 
seus técnicos a disposição 
de todos.

A Auditora Fiscal Dou-
tora Lys Esther Rocha 
orientou a sua fala prin-
cipalmente sobre o Ma-
nual do Analista.

Para dra. Lys, o estu-
do profissional é particular 
mas, o trabalho é coletivo. 
Resultado de uma política 
social e institucional da De-

legacia Regional do Traba-
lho. No manual do Analista 
de Sistema cada texto técni-
co é acompanhado por uma 
história verídica, produto de 
uma pesquisa realizada.

Neste formato, o ana-
lista é agente transforma-
dor de sua própria história. 
Geralmente as marcas do 
analista são de ordem da 
saúde mental e que levam 
para a sua vida particular 
o mesmo comportamento 
e forma de pensar lógica 
usada no trabalho.

O Manual, principalmen-
te, tem caráter educacional e 
uma série de recomendações 
ergométricas que orientam 
os empresários e trabalha-
dores sobre a implantação 
das normas necessárias para 
a saúde do trabalhador, des-
tacou a dra. ao fazer a leitu-
ra do manual.

CCT ANALISTAS DE SISTEMAS

MAURO DE LUCCA DO SEPROSP, PENA DO SINDPD,
ANA PALMIRA DO MTE E A AUDITORA FISCAL LYS ESTHER
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Um famoso

É como muitas mulheres 
acabam, de alguma forma, 
percebendo o câncer gine-
cológico. Ou seja, ouvem 
sempre no trabalho, na fa-
mília, entre amigos, na tv, 
no rádio, jornais, revistas 
e consultas médicas sobre 
câncer de mamas, de colo 
do útero, de ovários, da ne-
cessidade da prevenção e 
de outras coisas mais liga-
das ao assunto.

Ouvem e vêem outras 
mulheres, ligadas a elas, 
vivendo o drama da doen-
ça, mulheres retirando ma-
mas, órgãos ginecológicos, 
fazendo quimioterapia e, 
outras ainda morrendo em 
conseqüência deste câncer. 
Sabe-se tão pouco sobre 
ela. A medicina caminha no 
processo de decifrar esta 
doença, apesar dos avan-
ços nos estudos dos geno-
mas e códigos genéticos. É 
preciso  perder o preconcei-
to sobre a doença. O câncer 

quando diagnosticado preco- 
cemente consegue altos índi-
ces de cura.

As dúvidas são muitas 
e as resistências devem ser 
enfrentadas, tanto da parte 
das trabalhadoras como dos 
próprios empresários. 

Sindpd quer ação 
direta nas empresas

Mas o Sindicato quer que 
as empresas também se en-
volvam com a prevenção das 
trabalhadoras. Sugere que 
incluam exames e testes de 
prevenção do câncer gineco-
lógico, por ocasião dos exa-
mes periódicos de saúde da 
empresa.

Enquanto isto, O Sindpd 
apresentou ao Seprosp na 
negociação da CCT/2005 
uma nova cláusula, que foi 
aceita. Ela garante que to-
dos os anos se promova 
para a categoria uma sema-
na de prevenção ao Câncer 
Ginecológico. Vide box na 
página anterior.

E já vai realizar a primei-
ra semana de atividades, em 
março deste ano.

Aguarde divulgação da 
programação e participem.

desconhecido

MULHER

CCT 2005
Cláusula 47
Semana de 

Prevenção do 
Câncer Ginecológico

No mês de Março 
de cada ano, as Em-
presas, em conjunto 
com o SINDPD, re-
alizarão a SEMANA 
DE PREVENÇÃO DO 
CANCER GINECO-
LÓGICO. 
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SAT se fortalece

Esta Oficina foi realizada 
pelo Departamento Intersin-
dical de Estudos e Pesquisas 
de Saúde e dos Ambientes 
de Trabalho (Diesat), Sindpd 
e Sindicato dos Químicos de 
São Paulo, e teve participação 
de sindicalistas e profissionais 
de saúde de vários estados.

Os debates buscaram 
apontar propostas e estra-
tégias de ação em resposta 
aos diversos problemas en-
contrados dos atuais siste-
mas de saúde e previdenciá-
rio brasileiros.

As resoluções desta Ofi-
cina estão relatadas numa 
Carta que foi endereçada ao 
Conselho Nacional de Saúde 
e aos Ministérios de Saúde, 
do Trabalho e Emprego, do 
Meio Ambiente, da Previdên-
cia Social, do Planejamento, 
da Assistência Social e ao 
Ministério Publico.

Sindicatos de trabalhado-
res presentes nas perícias

Dentre as resoluções fo-
ram aprovadas no evento, de-
taca-se a da inversão do ônus 
da prova, pela qual o traba-
lhador portador de determina-

da doença, e exerça atividade 
reconhecidamente de risco 
para a mesma, seja direta-
mente encaminhao a benefí-
cio por acidente de trabalho, 
sem necessidade de passar 
pela perícia médica do INSS. 

Como forma de buscar 
a redução de distorções nas 
ações de vigilância e perícia 
foi proposta a construção co-
letiva de um protocolo de vigi-
lância e perícia, com critérios 
de  uso discutidos amplamen-
te e elaborados em conjunto, 
e o acompanhamento de sin-
dicatos e trabalhadores quan-
do da vigilância e perícias.

Propos-se também a re-
visão dos cadastros do Códi-
go Nacional de Atividade Eco-
nômica (CNAE) e do Código 
Brasileiro de Ocupação (CBO) 
como forma de se estabele-
cer a real atividade do traba-
lhador e verificar se existem 
empresas ou funções regis-
tradas inadequadamente

Junto aos empregadores 
decidiu-se cobrar do INSS o 
incremento da aplicação das 
Ações Regressivas contra as 
empresas causadoras, para 
diminuir os ônus trazido ao 
órgão previdenciário.

O SAT deve ser público

Para isto decidiu-se atua-
lizar as propostas já existen-
tes de uma legislação sobre 
um SAT público, e elaborar 
estratégias de apoio à Pro-
posta de Emenda Constitu-
cional do Deputado Professor 
Rosinha, que devolve ao po-
der público a exclusividade 
de gerenciamento do SAT.

Os participantes mani-
festaram, também, seu in-
conformismo com a redução 
da duração da Conferência 
Nacional da Saúde do Tra-
balhador (CNST), pois há 11 
anos não se tem uma dis-
cussão nacional verdadeira-
mente representativa sobre 
este tema, abrangendo toda 
a sua complexidade e con-
sequências na sociedade e 
na política social e econômi-
ca do  país.

Foi aprovado um amplo 
calendário de ações imediatas 
e de médio e longo prazo para 
melhor viabilizar o conjunto 
das resoluções aprovadas.

SAÚDE

durante o Fórum
Durante o V Fórum Social Mundial, no dia 29

de Janeiro de  2005 em Porto Alegre, foi reali-
zada a Oficina: Seguro do Acidente do Trabalho 

(SAT),Controle Social no INSS e SUS, Previdência 
Social e plano de ação para a III Conferência

Nacional de Saúde do Trabalhador (CNTS) 
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CULTURA

Aos 69 anos, Dona Inah 
estréia no disco já na con-
dição de uma legenda.Com 
uma história pessoal fasci-
nante, que só encontra pa-
ralelo na vida de algumas 
celebradas cantoras de jazz, 
ou mesmo na trajetória da 
grande diva popular Clemen-
tina de Jesus, Dona Inah é 
uma das provas mais evi-
dentes de que, no difícil em-
bate entre a Vida e a Arte, é 
sempre esta que acaba ga-
nhando. Está aí CD “Divino 
Samba Meu” a prová-lo.

Da sua Araras natal até 
ao Teatro Municipal de São 
Paulo, Dona Inah participou 
de alguns dos momentos 
mais belos da história mu-
sical do rádio. Infelizmente, 
a obtusidade da indústria 
do disco, sonegou ao Brasil 
o direito de ter conhecido, 
há mais tempo, o raro ta-
lento de Dona Inah. Agora, 
graças ao apreciável traba-
lho cultural da Gravadora 
CPC-UMES e a amigos como 
Heron Coelho (compositor e 
produtor), Zé Barbeiro (vio-
lonista e responsável pelos 
arranjos), Isaías (bandoli-
nista) e Israel Bueno (ma-
estro e violonista), Marco 
Bailão (violonista), que se 
uniram num mutirão em fa-

vor da pura beleza, Dona 
Inah chega ao disco.

Herdeira de uma tradição 
de canto arraigada na escola 
das grandes divas do rádio e 
na expressão do samba de 
raiz, desde cedo Dona Inah 
travou contato com suas re-
ferências musicais, que co-
nheceu de perto, na Rádio 
Record: Isaurinha Garcia, 
Aracy de Almeida, Nelson 
Gonçalves e Orlando Silva. 
Nos anos 80, atuou em ca-
sas paulistanas, cantando 
em shows e programas da 
TV Cultura.  Em 2002, foi 
marcante a sua participação 
no musical em tributo a Cle-
mentina de Jesus.

Com um repertório pri-
moroso, que inclui compo-
sições de Noca da Portela, 
Noel Rosa, Cartola, Nelson 
Cavaquinho, Ary Barro-
so, Ataúlfo Alves, Hermínio 
Bello de Carvalho, Vadico, 
Paulo Vanzolini, Toquinho 
e um samba de Eduardo 
Gudin feito especialmen-
te para o CD, “este traba-
lho é um modo simples de 
se verter em fatura um pu-
nhado de terra, semente e 
raiz, florescendo a cada dia 
na voz lapidada dessa can-
tora”, exalta Heron Coelho, 
responsável pela direção 
artística do disco e autor da 
música título.

Indústria 
do disco 

brasileira 
impede que 

grandes 
valores 

da nossa 
música sejam 

conhecidos 
e divulgados 
nas rádios e 

nas TVs

Mais informações no site
da UMES - www.umes.org.br

Samba de raiz cresce na voz 
de Dona Inah



29

... nossa guerra é contra a fome
“Contra a guerra de pilhagem a nossa guerra é contra a fome”, esse foi o 

evento que a CGTB e a Federação Sindical Mundial (FSM) realizaram no Fórum 
Social Mundial que aconteceu entre os dias 26 e 31/01 em Porto Alegre

A diversidade social e a 
pluralidade de idéias obser-
vada no Fórum Social Mun-
dial foram, também, um dos 
pontos altos da atividade en-
cabeçada pela Federação Sin-
dical Mundial. Contando com 
a presença de importantes 
líderes sindicais de países de 
todo o mundo: Brasil, Chile, 
Colômbia, Cuba, Equador, 
Espanha, Honduras, Índia, 
Irã, Iraque, Japão, Panamá, 
Peru, Sri Lanka, Sudão e Vie-
tnã, entre outros que acom-
panharam os debates. 

Cada país, além de con-
tar a realidade social de sua 
nação, fizeram críticas ao neo-
colonialismo, ao neoliberalis-
mo e à política imperialista e 
belicista de George W. Bush. 
Exemplos de coragem e resis-
tência de países como Afega-
nistão, Cuba, Iraque, Vene-
zuela e Vietnã foram exaltados 
e mostram que é possível fa-

zer frente ao imperialismo li-
derado pelos EUA. “Se há 30 
anos o império foi vencido no 
Vietnã, o faremos agora no 
Iraque”, disse Antonio Neto, 
presidente da CGTB.

Valentin Pacho, do Peru,  
representando o secretário 
geral da Federação Sindical 
Mundial (FSM) Alexander 
Zarikov, destacou que exis-
te forte resistência contra as 
ocupações, como na Pales-
tina, Iraque e Afeganistão, 
que só tem levado a estes 
povos fome, destruição e 
morte. E, que as forças de 
resistência não são terroris-
tas, pelo contrário são for-
ças patriotas e populares 
que lutam pela emancipação 
nacional. Que os verdadei-
ros terroristas são George 
W. Bush e seus aliados.

Outro ponto que marcou 
o debate foram as falas de vá-
rios líderes, que ressaltaram 

a necessidade da unidade do 
movimento sindical mundial e 
do fortalecimento da FSM. Que 
só uma central sindical mundial 
não excludente e forte é que 
pode dar resposta a atual situ-
ação de opressão, exploração, 
de crise econômica e social que 
existe hoje no mundo. 

Reconheceram o avanço 
das políticas mais democráticas 
e populares em diversos países 
no mundo e especialmente os 
da América Latina, tendo por 
exemplo, Brasil, Argentina, 
Uruguai e Venezuela.

O Brasil estava repre-
sentado nesse importante 
fórum de discussão por An-
tonio Neto, presidente da 
CGTB; Paulo Sabóia, diretor 
do Sindpd; Marcia Campos, 
presidente da FEDIM (Fede-
ração Internacional de Mu-
lheres) e Ubiraci Dantas, 
vice-presidente da CGTB, 
entre outros sindicalistas.

INTERNACIONAL
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Futsal Masculino

A equipe voltou com suas 
atividades em Janeiro e se 
prepara para as competi-
ções do 1° semestre parti-
cipando da Copa Zona Livre 
já no mês de Fevereiro. 

Futebol de Campo
Campeões 
do Torneio 
Interclubes 
de 2004.A 
equipe re-
torna em 
Fevereiro e 
participa da 
Copa Jaú, no bairro da Pe-
nha, Zona Leste da capital.

Basquete Masculino
A equipe ficou com o 3° lu-

gar no Pré-
Olímpico de 
B a s q u e t e , 
vencendo a 
equipe de Alu-
mínio por 102 
a 76 e retorna 
em Fevereiro 
para iniciar os 

treinamentos para a nova 
temporada.

Competições em que o 
SINDPD irá participar em 
2005: Jogos Sindicais, Jogos 
da Cidade, Copa Zona Livre 
de Futsal, Copa Sport Ação 
de Futsal, Federação Paulis-
ta de Futsal, Copa Topper, 
Copa Kaiser, APV, Pré-Olím-
pico, Torneios do SESC.

Você associado que pra-
tica esporte, entre em con-
tato com o departamento de 
esporte do Sindpd pelo te-
lefone (11) 3824-5607, com 
o diretor de esportes Élcio 
Carlos Borba, participe das 
competições. Veja como se 
saíram as equipes em 2004

Voleibol Masculino
A equipe Master, 
conquistou o tí-
tulo do Torneio 
Pré-Olímpico de 
2004, com óti-
ma campanha, 
mesmo tendo 
alguns tropeços 
na segunda fase, 
conseguiu classificar-se em 
segundo lugar. Superado os 
problemas, a equipe fez dois 
grandes jogos, vencendo o 
Hebraica na semifinal por 3 
a 1 e o Clube Homs na final, 
também, por 3 a 1. Parabéns 
aos atletas e que 2005 seja 
um ano de novas conquistas, 
como o Brasileiro de Master 
no Rio de Janeiro.

2004, mais um ano 
ESPORTES

de conquistas

Vice Campeão do Torneio 
Maio do Trabalhador 
SESC Consolação – Futsal 
Master 

Campeão da APV da Série 
Prata  - Voleibol Feminino 

Pré-Olímpico - Campeão 
Voleibol Masculino Master 
3º Colocado Basquete 
Masculino 

Torneio de Voleibol de 
Férias do ABC - Voleibol 
Masculino - 2° Colocado e 
Voleibol Feminino -
3° Colocado 

Campeão Geral dos III 
Jogos Sindicais – Futebol 
de Campo, Voleibol Femi-
nino, Xadrez, Natação, Tênis 
de Mesa, Futsal Feminino. 

XII Campeonato de Fut-
sal do Sindpd
Softon – Campeão
ADP Brasil – Vice-Campeão
TecBan - 3° Colocado
EDS DTC - 4° Colocado 

Campeão da Copa Inter-
clubes de Futebol de Campo  

Jogos da Cidade – Sub-
prefeitura da Lapa
Bi-Campeão Voleibol Fem. 
Vice-Campeão Voleibol 
Masculino  
Campeão Basquete Masc. 

Resultados do ano
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COLÔNIAS
Paúba: Condomínio Porto Paúba. Apartamen-
tos com ventiladores, fogão, geladeira, TV a 
cabo, piscinas (adulto e infantil), restaurante, 
churrasqueiras, salão de jogos e sauna. Para 
4 pessoas e uma criança de até 5 anos.
Ilha Bela: Casas de frente para a praia do Por-
tinho, que acomodam de 4 até 6 pessoas, são 
totalmente equipadas com TV, microondas, ge-
ladeira, fogão e churrasqueira (casa amarela).
Caraguatatuba: A Colônia de Férias da Fe-
deração dos Bancários em Caraguatatuba, 
na praia das Palmeiras, localizada ao lado 
da praia do Indaiá. Apartamentos para cin-
co pessoas, com pensão completa. 
A diária custa R$ 30,00 para sócios e acom-
panhantes.
Massaguaçu: Edifício Aquarius II. Aparta-
mentos de 6 a 8 pessoas, equipados com 
TV, microondas, geladeira, fogão, piscina, 
sauna, churrasqueira e quadras esportivas.

CONVÊNIOS
Massaguaçu - Hotel Fazenda Bosques 
do Massaguaçu - Reservas: 08007021046 
- site: www.cfbm.com.br
Peruíbe - Portal da Juréia - Reservas:(11) 
3115-5320/3115-6214 com Paulo/Jaqueli-
ne - site: www.adaee.com.br
Itanhaém - Pousada Suarão - Reservas: (13) 
3422-1073 - www.pousadasuarao.com.br 
Praia Grande - Pousada Praia Mirim
Reservas: (13) 3472-7527 -
site:www.pousadapraiamirim.com.br
Ubatuba - Residencial Recanto das Tu-
lipas - Reservas: (12) 3835-3133 - site: 
www.recantodastulipas.tk
Campos do Jordão - Pousada das Hortên-
cias - Reservas: (12) 3663-6010 / (11) 6914-
1011 - site: www.dashortensias.com.br
Campos do Jordão - Colônia Adaee -
Reservas: (11) 3115-5320/3115-6214
- com Paulo ou Jaqueline -
site:www.adaee.com.br

Cunha - Pousada Dona Felicidade - Re-
servas:(11) 3931-4459 / (12) 3111-1878 - 
site: www.pousadadonafelicidade.com.br
Serra Negra - Estância Clube Veraneio 
Serra Negra - Reservas: (19) 3892-2155 
Matilde site: www.estanciaveraneio.com.br
Sul de Minas – Estância 3 Irmãs – Hotel 
Fazenda e Pesqueiro - Reservas: (11)3961-
4279 - site:www.estancia3irmas.com.br
Valinhos - Associação Recreativa e Cul-
tura: Quartos com TV, banheiro privativo, 
frigobar e sistema de pensão completa. Mas 
para quem não tem disponibilidade de um 
final de semana, há também a possibilidade 
de curtir a fazenda durante o dia, sem ter 
que pernoitar.
Preços reduzidos para crianças de 06 a 11 
anos. Reservas: (11) 3107-4916

Na praia e no campo...

Faça já a sua reserva, através do site
www.sindpd.org.br ou pelo fax (11) 3824-5601

SOCIAL

Valinhos

Valinhos

Massaguaçú

Clinicard Assistência Médica
Opções de planos de atendimento, com 

descontos especiais para o sócio do 
SINDPD e dependentes sem faixa etária,

a partir de R$ 50,17.
Informações: 11-3666-7012, ou pelo

site: www.grupoagresta.com.br

Massaguaçú
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FACULDADES E  UNIVERSIDADES

As Faculdades não oferecem 
descontos cumulativos.

AIEC – desconto de 5%  (faculdade via 
internet , reconhecida pelo MEC)
 - www.aiec.br
ANGLO LATINO – desconto de 20%
www.faculdadeanglolatino.com.br
ANHEMBI MORUMBI – desconto de 10% 
(confirmem os cursos com desconto) - 
www.anhembi.br
BRASILIA – desconto de 10% + 
15% para pagt° no 1° dia do mês de 
vencimento - www.brasiliasp.br
CEINTER – desconto de 20%
www.ceinter.br
COSTA BRAGA – desconto de 10%
www.costa-braga.com.br
ENIAC – desconto de 20%
www.eniac.com.br
FAESP  – desconto de 20% e 10% para 
dependentes - www.faesp.br
FAMOSP – desconto de 15%
www.mozarteum.br
FASUP – desconto de 11% a 20%
www.fasup.edu.br
FEFISA – desconto de 20% (no momento 
só o curso de Turismo) - www.fefisa.com.br
FERNÃO DIAS – desconto de 10% a 20%
www.faculdadefernaodias.edu.br
FESP (Fundação Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo)– desconto de 
10% - www.fespsp.org.br
FIA – desconto de 10% - www.fia.edu.br
FIAP – desconto de 10% a 19% (somente 
Pós-Graduação) - www.fiap.com.br
FIZO – desconto de 5% a 20%
www.fizo.edu.br

IBIRAPUERA – desconto de 22% a 33%
www.ibirapuera.br
IESA – desconto de 7% a 25%
www.iesa.edu.br
IMPACTA – desconto de 7%
www.impacta.edu.br
INTEGRADAS DE JACAREÍ – desconto 
de 10% a 20% - www.fj.edu.br
IPEN/USP – desconto de 10%
www.ipen.br/ensino/lato/latosensu
www.ipen.br/ensino/extensão
IPEP/CAMPINAS – desconto de 15%a 
25% - www.ipep.com.br
IPEP/SP – desconto de 10% a 20%
www.ipep.com.br
ITALO BRASILEIRA – desconto de 15% 
a 20% - www.italo.br
MAGISTER – desconto de 20%
www.magister.br
MAUÁ – desconto de 10%
www.facmaua.edu.br
MONTESSORI – desconto de 20%
www.montessori.com.br
PIRATININGA – desc. de 10% (exceto 
Turismo) -www.faculdadespiratininga.edu.br
RADIAL – desconto de 10% - www.radial.br
TANCREDO NEVES – desconto de 20%
www.tancredo.br
TIBIRIÇÁ – desconto de 5% - www.fati.br
UMC – desconto de 20% (exceto 
medicina) - www.umc.br
UNI-a – desconto de 10% a 30%
www.unia.br
UNIABC – desconto de 35% (Descontos 
somente para alunos de 1° Ano - novos)
www.uniabc.br
UNICAPITAL – desconto de 15% a 30%
www.unicapital.edu.br 
UNICASTELO – desconto de 10%
www.unicastelo.br

Convênios com a educação
SOCIAL

Não esqueçam de solicitar as declarações para matrícula e rematrícula 
das faculdades para obterem os descontos. Fiquem atentos aos prazos e 
entrem em contato com o departamento social do Sindpd pelo telefone 
(11) 3824.5600, ramais 5335 e 5336 ou pelo site www.sindpd.org.br
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UNICID – desconto de 5% (exceto cursos 
de Formação de Professores e área de 
Saúde) - www.unicid.br
UNIESP (Renascença, Fapepe, Fape, 
Fabi, Fag, Fam, Faprev) – desconto de 
10% a 30% - www.uniesp.edu.br
UNIFAI – desconto de 25% e 30%
www.unifai.edu.br
UNINOVE – desconto de 40% na última 
mensalidade do semestre - www.uninove.br
UNIP – desconto de 11% + 9% para 
pagamento até a data de vencimento
www.unip.br
UNISA – desconto de 10% a 20%
www.unisa.br
Faculdade Euclides da Cunha - desconto de 
10% - www.colegioeuclidesdacunha.com.br

COLÉGIOS

BRASILIA (São Bernardo do Campo/
Diadema) – desconto de 15% até o dia 
10 de cada mês e + 10% para pagt° até o 
dia 01 e 6% até o dia 06 de cada mês 
www.cobcolegiobrasilia.com.br
BRAS LEME – desconto 10% para o 1° 
filho e 15% para os demais
www.brasleme.g12.br
CIAM – desc. de 10% - www.integrado.br
COSTA BRAGA – desconto de 10%
www.costa-braga.com.br
Colégio Euclides da Cunha - desconto de 
20% - www.colegioeuclidesdacunha.com.br
ENIAC – desconto de 20% (tarde e noite)
www.eniac.com.br
INSTITUTO MONITOR – desconto de 
10% - www.monitorcorporate.com.br
ITALO BRASILEIRA – desconto de 20%
www.italo.br
MAGISTER – desconto de 5% a 20%
www.magister.br
MONTESSORI – desconto de 20%
www.montessori.com.br
RADIAL – desconto de 10% - www.radial.br
UNIA-a – desconto de 25% - www.unia.br
UNISA – desconto de 20% - www.unisa.br

CURSOS TÉCNICOS

BRÁS FIGUEIREDO – desconto de 5% a 
30% - Tel.: 11-3283-5966 - www.bf.com.br
DOMINI – desconto de 10% a 20%
Tel: 11- 3266-6779
www.treinamentodomini.com.br
ENIAC – desconto de 20% (Informática, 
Turismo, Hotelaria, Gestão de Negócios)
www.eniac.com.br
IMPACTA – desconto de 10% - Tel: 11 
– 3285-5566 - www.impacta.com.br
INSTITUTO MONITOR – desconto de 
10% - Tel.: 11-3335-1032
- www.monitorcorporate.com.br
SENAC – desconto de 20%
Tel: 11 – 3236-2000 - www.sp.senac.br
TREINASOFT – desconto de 15%a 50%
Tel: 11 – 5573-9067 - www.treinasoft.com

IDIOMAS

ALIANÇA BRASIL ESTADOS UNIDOS 
– desc. de até 50% - Tel.: 11-6191-9216
CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS 
UNIDOS (São Bernardo do Campo) – 
desc. de 10% a 30% - Tel.: 11-4125-4700 
- www.ccbeusbc.com.br
ENGLISH IN CONTACT – desconto de 
40% - Tel.: 11-3057-0787 / 6197-9481
ROSA BLANCA CONSULTORIA DE 
IDIOMAS – desconto de 10% a 15%
Tel.: 11-5671-6324 -www.rosablanca.com.br
SENAC – desconto de 20%
Tel: 11 – 3236-2000 - www.sp.senac.br
UNIA-a – desconto de 50% (Inglês e 
Espanhol) - www.unia.br
YAZIGI (Unidade Chácara Flora) – 
desconto de 10% a 20%
Tel.: 11-5524-1000 - www.magister.br
WIZARD (50 endereços) – desconto de 
15% - Tel.: 11-3675-9109
WIZARD (Centro, Jd. Bonfiglioli, Jd. 
Arpoador – desconto de 20%
Tel.: 11-3242-1210
www.wizarddonline.com.br

SOCIAL
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