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Nem tudo que
reluz é ouro

Num momento conturbado como este, quando
quase todas as atenções estão voltadas para denúncias
de corrupção em diversos
setores da vida pública atingindo estatais respeitadas,
parlamentares de diversos
partidos e o centro do próprio executivo colocando em
xeque o governo democrático do presidente Lula, é que
nos posicionamos do lado
dos que querem a mais profunda elucidação de todos
os crimes contra a nação e
seu patrimônio.
No entanto, alertamos
para o bom senso ao julgar
precipitadamente os possíveis culpados por estes crimes, pois vemos uma onda
de denuncismo sem provas
objetivas e que podem levar
o país a uma convulsão desmedida por estes atos irresponsáveis, de quem já está
comprometido até o último
ﬁo de cabelo com as quadrilhas de bandidos formadas
para corromperem e obterem vantagens e enriquecimento ilícito.
Muitas destas denúncias
devem ser verdadeiras mas,

muitas delas podem ser estratégias para desestabilizar
o governo. Sabemos que
nem tudo que reluz é ouro.
Em nenhum governo vimos uma ação tão intensa e
bem orquestrada da polícia
federal e dos órgãos de segurança nacional para combaterem a criminalidade no
país. Nunca a imprensa teve
tanto acesso às denúncias e
averiguações como agora.
Isto tudo só nos leva a
crer no crescimento político e democrático de nosso país. Mas, sabemos que
este governo além de apurar e limpar a corrupção ainda tem muito a fazer para
alcançar o desenvolvimento
econômico e produtivo, um
dos passos mais urgentes é
a diminuição dos juros para
estimular imediatamente a
produção e oferecer novos
empregos aos brasileiros.
Nesta edição elegemos
uma pauta para, de um
lado, reﬂetir o crescimento
da área de informática como
proﬁssão de ponta para o
crescimento econômico e
tecnológico do país, com a
entrevista do Ministro de Ciência e tecnologia Eduardo
Campos e outras matérias
elucidativas, deste crescimento, como a do acordo
tripartite que normatiza para
a categoria as relações de
trabalho regulamentado com
carteira assinada e o pró3

prio crescimento da base do
Sindpd, com várias empresas
aderindo ao sindicato.
De outro, como a categoria organizada dentro do sindicato tem crescido em ações
na defesa de seus interesses
e em participação social. São
inúmeras as reivindicações
encaminhadas para as empresas, algumas prontamente resolvidas, outras se transformam em conﬂitos quando
as justas necessidades de
salários e condições de trabalho não são atendidas por
insensibilidade de alguns empresários e, aqui, mostramos
como alguns destes conﬂitos
foram ou estão sendo encaminhados na busca da melhor solução possível.
Quanto à participação dos
sassociados no Sindpd, é animador como cada vez mais
times são organizados dentro
das empresas ou no próprio
sindicato e os excelentes resultados conquistados nos
muitos torneios que participamos. Ainda, podemos
conferir o crescimento signiﬁcativo de convênios com
instituições de educação e
opções de lazer e turismo.
E outras matérias de igual
importância que podem ser
apreciadas.
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MP DO BEM

MP
do
Bem

O presidente Lula assinou, no dia 15 de Junho, a MP do Bem no Palácio do Planalto. Entre
as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, a indústria de informática foi
contemplada com a isenção de PIS e Coﬁns para
os equipamentos que custem até R$ 2.500,00,
até dezembro de 2009.

desoneração de produção

APONTA PARA O CRESCIMENTO
O objetivo do governo é acelerar o programa de inclusão digital, que vai contar ainda
com crédito barato para os equipamentos até
R$ 1.400,00, que vai caracterizar o programa
Computador para Todos.
Ao reduzir a carga tributária, o governo também espera conseguir combater o chamado mercado cinza, onde há sonegação ﬁscal, estimado
em 70% do total de equipamentos no país.
Se o benefício ﬁscal for totalmente repassado
aos consumidores, os computadores poderão ter
seus preços reduzidos em pelo menos 9,25%.

Depois de muito trabalho
e negociações
Brasília - Presidente Lula discursa na cerimônia
de assinatura da MP de Desoneração Tributária e
de Estímulo ao Desenvolvimento e ao Investimento, no Palácio do Planalto. Ao fundo, os ministros
Furlan, Palocci e Eduardo Campos. (Foto Ricardo
Stuckert/PR)

No dia 19 de maio, o presidente do Sindpd
e os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social participaram de um jantar com o presidente Lula, na Granja do Torto,
quando comemoraram a entrega do texto das
novas medidas para a desoneração da produção
de empresas exportadoras de softwares, serviços de informática e telecomunicações. A medida provisória proposta está sendo chamada de
“MP do Bem” e como já foi dito, foi decretada no
último dia 15 por Lula.
Estas resoluções são o produto de vários
debates e estudos realizados pelos setores empresariais, trabalhistas e do governo. Com o objetivo prioritário de contribuirem para o crescimento e desenvolvimento produtivo do País.
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Antonio Neto, ao centro, e os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social participaram de um jantar, na
Granja do Torto com o presidente Lula e sua esposa Marisa.

Antonio Neto, presidente
do Sindpd e da CGTB (Central Geral dos Trabalhadores
do Brasil), sempre defendeu
a desoneração da produção
para as empresas destes
setores, por acreditar que
são produções de ponta e
com capacidade para grande expansão. Criando, desta forma, novos empregos,
formação e aprimoramento
proﬁssional. Além de, levar
o país ao desenvolvimento
cientíﬁco e tecnológico, colocando-o entre os principais exportadores de ciência
e tecnologia.
Conheça o conteúdo de
algumas das medidas que
foram decretadas:
Recap - Regime Especial
de Aquisição de Bens de
Capital para Empresas
Exportadoras
• Suspensão da cobrança
do PIS (Programa de Integração Social) e da Coﬁns
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social) para novos investi-

mentos - como aquisição de
máquinas - voltados à exportação - mínimo de 80%
do faturamento.
• Essa suspensão terá um
prazo de cinco anos. Após
esse prazo, a suspensão será
permanente (isenção).
• Previsão é que custo do
investimento ﬁque de 12%
a 20% menor com essas
medidas.
• Esse programa é válido apenas para novos investimentos.
Repes - Regime Especial de Tributação para
Plataformas de Exportação de Serviços de
Tecnologia
• Suspensão da cobrança
do PIS, Pasep (Programa de
Formação do Patrimônio do
Servidor Público) e Coﬁns na
aquisição de bens e serviços
de empresas exportadoras
da área de tecnologia
• O governo espera atrair investimentos de US$ 2 bilhões
por ano a partir de 2007 e a
geração de 60 mil empregos
com esse programa.
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Desconto de créditos
tributário
• As empresas podem fazer
a depreciação acelerada 24 meses - da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido) para bens e equipamentos adquiridos até o dia
31 de dezembro de 2006. O
prazo anterior, anunciado no
ano passado, vencia em 31
de dezembro deste ano.
• A depreciação acelerada do
PIS/Pasep e da Coﬁns será
deﬁnitiva para a aquisição de
máquinas e equipamentos.
Inclusão digital
Criação do Programa Computador para Todos que prevê isenção de PIS/Pasep e
da Coﬁns para a venda de
microcomputadores ao consumidor ﬁnal. O equipamento composto de unidade
de processamento (CPU),
monitor, teclado e mouse
não pode ultrapassar o valor de R$ 2,5 mil. A isenção
será válida até 2009 e deve
reduzir em 9,25% o preço
desse produto.

SINDICAL

Empréstimo
Hoje, depois da Lei 10820 de Dezembro de 2003,
é muito mais vantajoso solicitar empréstimos com
descontos em folha e solicitado através das parcerias ﬁrmadas entre o sindicato e as instituições ﬁnanceiras, com juros que variam de 1,75% a 3,9%
ao mês. Do que cair em cheque especial, ﬁnanciamento de cartões de créditos ou simplesmente solicitar empréstimos diretamente para os bancos.
Qualquer uma destas outras opções ultrapassa a
taxa de 6% ao mês. Os juros do crédito pessoal nos
bancos são de 77,2% ao ano e a taxa média cobrada
sobre cheque especial é de 147,6% ao ano.
Portanto, o Sindpd lembra aos seus associados
que o principal objetivo do empréstimo com desconto em folha de pagamento é quitar suas dívidas e
não criar um novo endividamento.

a

As instituições que têm
parcerias com o Sindpd são:

Banco Industrial
Banco VR
Banespa
BMG
BV Financeira
Citybank

ameaça
desemprego em massa
A ameaça está recaindo
em 42000 trabalhadores no
Brasil, 7000 em São Paulo.
Estão previstas nas empresas que prestam serviços
continuados à Caixa Econômica Federal.
Estas empresas foram
contratadas para suprir a
necessidade de trabalhadores. Como foi realizado um
concurso público para contratação na Caixa, ﬁcam
estas empresas, através de
seus proﬁssionais, obrigadas
a repassarem todo o serviço

desenvolvido durante estes
anos, com toda a experiência e normas de rotina.
Dia do Vermelho
Os prestadores de serviços da Caixa se reuniram
em assembléia, no dia 25 de
Junho, na sede do Sindpd,
quando debateram e programaram algumas atividades
para enfrentarem a ameaça
de demissão e decidiram:
- Constituir uma comissão de representantes de
diversas empresas prestadoras para ampliar a organização da mobilização.
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- Marcaram para o dia 7
de Julho o Dia do Vermelho,
dia de protesto e luta, no
qual cada trabalhador usaria pelo menos uma peça do
vestuário na cor vermelha
para trabalhar e demonstrar
a vontade de luta para barrar
estas demissões. Para este
dia, também, foi marcado
uma Manifestação Pública.
- Agendaram uma nova
assembléia para o dia 16
de Julho no Sindpd.
O ideal é que todos se
mantenham informados e
participem de todas as atividades propostas.

SINDICAL

SEADE desrespeita

CONVENÇÃO COLETIVA de TRABALHO
A Fundação SEADE, vinculada ao governo do Estado, ainda não concedeu o reajuste acordado neste ano,
de repasse de 7,5% aos salários de seus trabalhadores.
No ano passado, quando o
reajuste foi de 10% a partir
de janeiro, os trabalhadores
receberam apenas 8,16% a
partir do mês de Maio, que
só foi pago em setembro. A
atitude foi tomada unilateralmente pelo Governo do
Estado, sem nenhuma negociação com o SINDPD.

Sindpd realiza ato
de desagravo contra
Fundação SEADE
O Sindpd realizou em
frente ao prédio da Fundação, no dia 26 de abril, manifestação contra as péssimas condições de trabalho
a que estão submetidos os
trabalhadores. Foi divulgada
uma Carta Aberta à população denunciando a falta de
um plano de cargos e salários, inexistência de plano
de carreira, desrespeito total ao princípio da isonomia
salarial, além do desrespeito à Convenção Coletiva de
Trabalho, no item de reajuste salarial.

Emerson distribui
carta aberta, enquanto
Arlene discursa.

No último dia 20/05, o
Sindpd realizou uma reunião com a Seade, onde estiveram presentes a diretora
executiva sra Felícia Reicher
Madeira, o diretor ﬁnanceiro
sr.Marcos Martins Paulino, o
diretor de RH sr Elio Bolzan
e representando o Sindpd o
seu presidente Antonio Neto
e os diretores Arlene Saboia
e Emerson Morresi.
Nesta ocasião foi, mais
uma vez,
reivindicado o
pagamento do reajuste salarial, colocando o sindicato
a possibilidade de Acordo
Especíﬁco com a Fundação,
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o que ﬁcou de ser
veriﬁcado junto ao
Governo do Estado.
Também constou das
reivindicações, a isonomia salarial, plano
de cargos e salários,
a constituição da Cipa
e a veriﬁcação dos reais motivos da dispensa de
dois trabalhadores da PED,
que participaram do Ato de
desagravo contra a Fundação. O Sindicato foi informado não haver sustentação
técnica para as mesmas,
sugerindo que o motivo tenha sido retaliação à mobilização dos trabalhadores.
A empresa foi informada de que os trabalhadores
estão se mobilizando pela
criação do Conselho de Representantes da Fundação,
a exemplo de outras instituições vinculadas ao Estado.

bolsa de empregos

Essa é realmente
muito boa
Bolsa de Empregos no
Site do Sindpd já começa
a dar bons resultados
nas contratações e ajuda
a aquecer mercado de TI
A Bolsa de Empregos
Sindpd, é um serviço que o
Sindicato presta à todos proﬁssionais e empresas da categoria. É um canal direto e
interativo de comunicação,
via internet, entre os Proﬁssionais de Processamento de
Dados, Informática e aﬁns
do Estado de São Paulo.
Os proﬁssionais poderão
incluir seus currículos, editá-los e pesquisar vagas, enquanto as empresas poderão
se cadastrar, incluir anúncios,
editá-los, pesquisar currícu-

los correlatos e obter estatísticas de uso do serviço.
A única ﬁnalidade é a de
proporcionar o encontro das
empresas que precisam preencher vagas em seus quadros de pessoal e os candidatos a esses mesmos cargos.
Os currículos são veiculados gratuitamente, sendo o
anunciante responsável pelas
informações prestadas.

O Sindpd não se responsabiliza pelas negociações entre empregados e
empregadores.
Sendo
expressamente
vedado solicitar pagamento,
a qualquer título, de taxas
para participação nos processos de seleção, entrevistas,
preenchimento de ﬁchas de
emprego ou candidatura a
vagas, sendo total e absoluta
a gratuidade dos serviços.
Se quiser se inscever, ou
obter mais informações, visite na home page do Sindpd
www.sindpd.org.br e navegue na Bolsa de Empregos.

EDS se compromete com calendário
Em resposta às ações
que o Sindpd moveu contra a
EDS no Ministério Púbico da
Justiças do Trabalho, depois
de diligenciais realizadas pela
Delegacia Regional de São
Paulo (DRT/SP), que constataram várias irregularidades nas relações de trabalho
dentro da EDS e de algumas
reuniões realizadas o Sindpd
recebe uma correspondência
do Sr. Ismael Pini, da EDS.

Na mensagem, Sr. Ismael, solicita o prazo de ﬁnal de Julho de 2005, para
acabar o levantamento das
informações internas, que
possibilitará dar prosseguimento a pauta dos assuntos
relacionados
ao processo
no Ministério Público.
A partir desta data será
agendada uma reunião para
iniciar a discussão da seguinte pauta:
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- Levantamento de banco de
horas remanescente até
30/04/2005 para negociar
a forma de liquidação do
pagamento do débito apurado aos trabalhadores.
- Equiparação dos salários
por função.
- Acordo de PLR (Participação de Lucros e Resultados) 2005/2006
- E outras questões inclusas
no processo.

Participe dos lucros
e dos resultados
A Lei Nº 10.101, de 19
de dezembro de 2000, dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa e os
diretores do Sindpd, desde
então, têm se dedicado para
fazer valer esta lei dentro
das empresas.
No Box destacamos alguns trechos da Lei para esclarecer o seu funcionamento. Cada negociação anual
segue um padrão próprio,
sempre cumprindo a lei
mas, respeitando as especiﬁcidades de cada empresa e
as relações nela estabelecidas de relações de trabalhos
e administrativas.
Veja algumas das empresas que continuam distribuindo a participação dos
lucros e resultados para
seus trabalhadores:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amadeus do Brasil
A.T.F. Proc. de Dados
ABC 71
Afﬁliated Computer Service
Assistec Assit. Técnica a
Microcomp. e Comércio
Bearingpoint
Bull
BV-Sistemas
Comptel
Consist Cons. Sistemas
e Representações
Correio de Veículos
Informática
CRK Informatica
Cromos Sist. de Inf. Ltda
CSC do Brasil
Elucid Solutions
FMDT Tecn. Ltda
Fogh
Gedas do Brasil
Getronics
Humaita Legalizações
Hyperion
Image One Inf. Ltda
Impetech Inf. Ltda
Ingenico
Interchange Serviços

• Mercado Eletrônico
• Microsiga Software
• Objective Solutions
• Optiglobe Telecomunicações
• Orion Automação
• Pontodoc Soluções de Gerenciamentos
• Primesyes Soluções
Empresariais
• Quinta Onda
• Sabre
• Sap Brasil
• Serac
• Services do Brasil
• Siebel
• Sigma 6 Suporte e Trein.Ltda
• Software Design Inf. Ltda
• Solint
• Tecban
• Tecwave Sup. e Trein. de
Sistemas Ltda
• Tera Studio e Editoração Ltda
• TPD – Telefônica Pesquisa e
Desenv. do Brasil
• Tradecom Brasil
• T-Systems do Brasil
• Uriel Tecn. Ltda
• Wca Mentoring&Consulting

Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000
Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto
de negociação entre a empresa
e seus empregados, mediante
um dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I – comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II – convenção ou acordo coletivo.

§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras
e objetivas quanto a ﬁxação
dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos
de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento
do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser conside-
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rados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I – índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da
empresa;
II – programa de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
Veja a íntegra no
www.sindpd.org.br

Empresas Federais querem

salários arrochados
Dataprev e SERPRO fazem jogo duro com os
trabalhadores e se negam a repor perdas salariais

Quem são
O Serviço Federal de
Processamento de Dados
– SERPRO é uma empresa
vinculada ao Ministério da
Fazenda, que desenvolve
programas e serviços que
permitam maior controle e
transparência sobre a receita e os gastos públicos.
A Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social – Dataprev é
uma empresa vinculada ao
Ministério da Previdência e
Assistência Social, que processa a maior folha de pagamento do país.
O braço de ferro
Dataprev e Serpro não
aceitaram a proposta dos
trabalhadores de reajuste
salarial de 8,46% no perío-

do de maio de 2004 a abril
de 2005, 12% de aumento
real e mais as perdas salariais do período de maio de
1994 até abril de 2004, que
variam de acordo com o nível salarial do proﬁssional,
de 30 a 70%. Todos estes
dados foram calculados baseados no ICV-DIEESE.
A Dataprev ofereceu
até agora 8,07%. Na última mesa, realizada no dia
23 de junho, alegou que independentemente da provisão orçamentária, que para
este ano foi de 10% de seu
orçamento para aplicação
nas questões salariais, a
empresa depende de autorização do Governo para ﬁxação do índice de correção
salarial a ser oferecido aos
empregados.

Enquanto o SERPRO concordou apenas com 8,0724%
de reajuste, indo pelo mesmo caminho da Dataprev.
O Sindpd entende que
cabe ao Governo, através
da direção das duas empresas, rever sua posição.
Pois sendo os trabalhadores seu maior patrimônio,
dado que são empresas de
prestação de serviços dos
ministérios. Seus proﬁssionais, portanto, devem ser
valorizados, receberem salários dignos e terem boas
condições de trabalho.
Fiquem atentos às notícias que estão sendo atualizadas no site e boletins
especíﬁcos do Sindpd que
irão informar os próximos
passos para concretizar estas negociações.

Dataprev
Os trabalhadores da Dataprev em São Paulo realizaram duas paralisações de 24 horas
nos dias 15 e 23 de junho.
“A empresa tem se mantido intransigente
em atender os trabalhadores quanto aos
aumentos reais e às novas reivindicações,
entre elas, participação nos lucros e resultados, gratiﬁcação técnica e reformulação
do plano de cargos e salários”. Com estas
palavras o diretor Randolfo se manifesta no
ato, no dia 22 em frente a Dataprev.

Trabalhadores em assembléia na
Dataprev. Ao lado os diretores do
Sindpd, Randolfo e Abaitaguara
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INTERIOR

regional de araraquara

Presidente Lula inaugura sede
da

EDS no interior de São Paulo

Sindpd, também, participou da inauguração da
nova unidade da empresa de software EDS, em
Araraquara, interior de São Paulo e constata o
grande crescimento tecnológico da Região.

O empreendimento conta com a participação da
empresa aérea TAM e desenvolverá, inicialmente, programas de informatização
de transporte aéreo para a
companhia.
A nova unidade da EDS
em Araraquara (a empresa
norte-americana de software
e tecnologia da informação
já possui subsidiárias em São

Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis) empregou inicialmente 130 especialistas, entre programadores e analistas
de sistemas, até agosto contratará mais 200 proﬁssionais
para atender o crescimento da
TAM e de dois novos clientes,
que em breve serão apresentados oﬁcialmente.
Com planos de expansão
para até 500 proﬁssionais
até o ﬁnal de 2006. Além de
desenvolver tecnologia para
o mercado interno, a empresa almeja exportar serviços de desenvolvimento
de software para os Estados
Unidos, Canadá e Comunidade Européia.

Além da EDS outras empresas estão chegando na cidade, como as três grandes
integradoras de soluções de
Tecnológia e Informação e
Serviços de Informática; a
Indiana Tata, a Unisys e a MTech. Sendo que o Pólo tecnológico de Araraquara pode
gerar cerca de mil novos
postos de trabalho até o ﬁnal
deste ano.
Estiveram presentes no
evento Antonio Neto, presidente do Sindpd e da Central
Geral dos Trabalhadores do
Brasil e os representantes sindicais da Regional de Araraquara Daniel Henrique Forini
e Vicente Paulo A. Souza.

regional de sorocaba

Mais um

sonho se realizando

Sindpd ﬁrma convênio
com a Caixa Econômica Federal e o INOCOOP-SP para
construção de casas com ﬁnanciamento especial para
os associados do Sindicato.
Com a assinatura deste
convênio muitos dos associados do Sindpd da Regional

de Sorocaba, que sonham
com a sua casa própria, poderão ser beneﬁciados.
As construções de casas
populares beneﬁciarão os
trabalhadores com renda
mensal de R$ 400,00 a R$
1.500,00. O INOCOOP-SP já
está procurando uma área na
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Zona Norte da cidade para
viabilizar as construções e
em breve estaremos cadastrando os interessados.
Fique atento nos prazos
e para mais informações entre em contato com a Regional do Sindpd pelo telefone
(15) 3251-4592.

ENTREVISTA

entrevista com o

ministro de ciência e tecnologia

eduardo campos
Nascido em Recife, economista formado pela
Universidade Federal de
Pernambuco, o ministro
da Ciência e Tecnologia,
Eduardo Campos, 38
anos, está licenciado
do seu terceiro mandato de deputado federal
pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB).
Sua experiência na área
de ciência e tecnologia
é antiga. No Estado
de Pernambuco, quando ocupou o cargo de
chefe de gabinete do
governador Miguel Arraes (1987), participou
diretamente da criação
da primeira secretaria
de C&T do Nordeste e,
em 1989, da primeira
Fundação de Amparo à
Pesquisa da Região, a
FACEPE.
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ENTREVISTA
1) O governo federal
anunciou uma parceria
entre o poder público e a
iniciativa privada para a
elaboração de um estudo
internacional sobre a cadeia de serviços de Tecnologia de Informação. As
informações apuradas deverão apontar os pontos
críticos onde o governo e
a iniciativa privada devem
agir para elevar a indústria de software brasileira
a um patamar de competitividade mundial?
Sim. O Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT), por meio
da Finep, fechou um acordo
com a Brasscom (Associação Brasileira das Empresas
de Software e Serviços de
Exportação) em maio passado. Serão investidos R$ 2
milhões para a realização de
um estudo sobre as etapas
e as características da cadeia
de serviços em tecnologia da
informação. A iniciativa está
dentro da política de desenvolvimento da indústria brasileira de software e a busca
por mais competitividade e
excelência. Um dos pontos
fracos que será trabalhado é
a falta de pessoal com formação em inglês direcionado
para a área e em nível adequado ao mercado. Estudos
como esse são essenciais
para saber onde estamos,
fazer um diagnóstico das
potencialidades e das fraquezas e apontar os setores
que demandam mais investimentos. O material do estudo servirá como base para

a elaboração de uma estratégia para o posicionamento
do setor frente aos mercados
nacional e internacional.
2) A Lei de Informática,
que tem estimulado investimentos em pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias na área, tem
sido uma das prioridades do MCT e do Governo Lula. Como ela ocupou
esta prioridade na agenda federal e o que signiﬁca para o crescimento
econômico do Brasil?
A Lei de Informática é essencial para a estabilidade
e o crescimento do setor. A
prorrogação dos incentivos
da Lei de Informática levará
ao aumento no número de
empresas
potencialmente
aptas a desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento com universidades
e centros de pesquisa. A
prorrogação dos incentivos
da lei até 2019 foi sancionada pelo presidente Lula em
dezembro do ano passado.
Hoje, a legislação beneﬁcia
274 empresas, sendo que o
volume de incentivos anual chega a R$ 1,1 bilhão. A
aplicação em pesquisa e desenvolvimento prevista para
2005 é de R$ 465 milhões.
Como acréscimos, a nova
legislação prevê a aquisição
de produtos de informática e
de automação na modalidade de pregão em compras na
área pública; maior redução
do IPI para produtos desenvolvidos no País; criação do
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Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de
Tecnologia da Informação e
favorecimento, nos ﬁnanciamentos públicos, a empresas com faturamento bruto
inferior a R$ 15 milhões.
Agora estamos estudando
a regulamentação da Lei.
Queremos que este processo seja construído de forma
transparente e em conjunto
com a sociedade, área empresarial e comunidade cientíﬁca. Colocamos na página
do MCT na internet a minuta
do decreto da regulamentação (www.mct.gov.br/sepin) para consulta pública e
realizamos seminários com
representantes do setor. As
contribuições estão em análise. A legislação é uma forma de aliar desenvolvimento
tecnológico e atividades de
pesquisa, com a conseqüente capacitação e aprimoramento de proﬁssionais brasileiros. O investimento dessas
empresas de informática em
pesquisa e desenvolvimento signiﬁca investimento em
técnicos brasileiros e ganhos
de competitividade.

ENTREVISTA
3) Qual o impacto que
se espera com a “MP do
Bem”?
A chamada “MP do Bem”
é um conjunto de medidas
para impulsionar o setor de
tecnologia da informação
por meio de desoneração
tributária do investimento e
o incentivo à inovação tecnológica. Trata-se de uma
ação no âmbito da nova Política Industrial, Tecnológica
e de Comércio Exterior. A
MP terá um impacto signiﬁcativo para as empresas de
tecnologia da informação,
tornando-as mais competitivas e estimulando o crescimento do setor.
Por exemplo, a medida prevê o Regime Especial de
Aquisição de Bens de Capital
para Empresas Exportadoras (RECAP), que estimulará
a atração de investimentos
externos. Outra novidade
é o Regime Especial de Tributação para Plataformas
de Exportação de Serviços
de Tecnologia (REPES), que
prevê a suspensão da contribuição do PIS/PASEP e da
COFINS na aquisição de serviços e bens para as empresas que exportem acima de
80% de sua produção, por
cinco anos.
O impacto imediato será a
criação de mais empregos e
o incentivo a pequenas empresas para investirem em
inovação e na qualiﬁcação
de recursos humanos. O objetivo é tornar as empresas
mais competitivas e alcançar a meta de exportação de

US$ 2 bilhões em software e
serviços até 2007.
4) Como o senhor deﬁne e avalia as medidas
de política industrial que
tiveram como objetivo
desonerar o setor de software, melhorar a logística dos portos e estimular os micro e pequenos
empreendedores?
O setor de informática (hardware, software e serviço)
movimenta no País US$
14 bilhões por ano, faturamento que representa 3%
do Produto Interno Bruto
(PIB). Todas essas ações
acima relacionadas têm objetivo semelhante à “MP do
Bem”, que é de estimular
o crescimento da indústria
nacional de informática por
meio da desoneração do setor, formação e qualiﬁcação
de recursos humanos, estímulo à inovação tecnológica
e suporte aos pequenos e
médios empresários.
São iniciativas recentes e seria precipitado falarmos em
resultados imediatos. O que

vemos é uma grande mobilização do setor, que está concentrando esforços no sentido de promover a inovação
tecnológica e reconhecendo
a importância dos investimentos em pesquisa. As
ações têm como meta tornar o Brasil um referencial
em exportações de serviços
de tecnologia da informação,
criar empregos para um ativo de propriedade nacional
de tecnologia e de conhecimento, e, estimular principalmente pequenas empresas. Acredito que estamos
no caminho certo.
5) As urnas eletrônicas
e o ágil procedimento de
declaração de Imposto
de Renda, bem como outras iniciativas do Governo para inclusão digital,
como o PC Conectado e o
Casa Brasil estão envolvendo a sociedade e os
pesquisadores em todo o
país. Os exemplos citados
se dão principalmente na
área social. Como o senhor
classiﬁca a contribuição
do setor de informática
no crescimento social do
País e no seu processo de
democratização?
O setor de informática ganhou prioridade com a nova
política industrial, uma opção estratégica que sugere
a concentração de esforços
em áreas de conhecimento
que apresentem dinamismo
crescente e sustentável para
o país. As modernas tecnologias da informação
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favorecem o acesso ao conhecimento e ao progresso
e precisam ser utilizadas no
sentido de atenuar as desigualdades existentes no
Brasil. As atividades de pesquisa e desenvolvimento no
campo das tecnologias da
informação têm merecido
atenção especial, existindo
diversos programas e fundos para apoiá-las.
Duas principais iniciativas,
resultado de uma ação integrada do Governo Federal,
voltam-se para igual objetivo: o da inclusão digital.
Hoje a exclusão é a regra
– apenas 14,4% dos brasileiros têm acesso a computador. A meta do Programa
PC Conectado é, em quatro
anos, dotar sete milhões de
domicílios da classe C (renda
média de três a dez salários
mínimos) de computadores,
com a produção de 1 milhão
de unidades já no primeiro
ano. A meta terá evidente
rebatimento na indústria
brasileira de software.

As máquinas devem custar no
máximo R$ 1,4 mil, a serem
pagos em 24 ou 30 parcelas
de R$ 50,00. O MCT ﬁcou
responsável pelo hardware,
que terá a conﬁguração de
um micro convencional. A estimativa é que o computador
tenha vida útil de pelo menos
cinco anos. As máquinas do
programa PC Conectado adotarão exclusivamente programas de software livre.
Já o Projeto Casa Brasil é
direcionado para a implantação de telecentros comunitários, conectados à internet, apoiados por auditório,
sala de leitura, espaço multimídia, rádio comunitária,
laboratórios para popularização de C&T, unidade bancária e módulos de presença
do Governo Federal. Coordenado pelo Instituto Nacional
de Tecnologia da Informação
(ITI) e pelo MCT, o projeto
irá combater a exclusão digital e social por meio da universalização e popularização
do acesso público e gratuito
às tecnologias de informação
e de comunicação.
6) Qual a interface do Ministério de Desenvolvimento com o Ministério
da Ciência e Tecnologia
e com o CNDI (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Industrial) para
se estabelecer uma nova
política de expansão e
crescimento do setor de
softwares?
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér16

cio Exterior é um grande
parceiro dentro do Governo, desde os primeiros estudos sobre a elaboração
da política industrial. As
medidas tomadas em conjunto se referem ao processo de fortalecimento da
indústria nacional de software, que ainda tem desempenho deﬁcitário. As
importações são da ordem
de US$ 1,1 bilhão e as exportações de US$ 200 milhões, registrando-se um
déﬁcit médio de US$ 800
milhões, nos últimos anos.
Caso se considere todo o
setor de informática, o déﬁct é bem maior, de US$ 6
bilhões a US$ 7 bilhões ao
ano. Como já explicamos
anteriormente, a meta deﬁnida na PITCE é a exportação de US$ 2 bilhões em
software e serviços correlatos em 2007, o que levaria a participação brasileira
no mercado mundial para
0,7%. Em 2004, o mercado mundial de software e
serviços correlatos alcançou US$ 1,5 trilhão.
A indústria nacional de software tem 63% de sua base
em pequenas e médias empresas. São cinco mil empresas com receitas exclusivas em software e 11 mil
empresas com atividades
em software aplicadas em
seus processos. O setor
gera 191 mil empregos diretos, dos quais 69 mil de
nível superior. Nos últimos
oito anos, a indústria passou por um processo de
amadurecimento, crescen
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do a uma taxa média anual
de 8%. O foco, no entanto,
se deu no mercado interno,
com dinamismo insuﬁciente para assegurar avanços
no mercado externo. Como
me referi anteriormente, as
medidas para alavancar o
setor se concentram, principalmente, no estímulo as
exportações e no aumento
da competitividade.
7) Como o Ministério
de Ciência e Tecnologia
(MCT) tem contribuído
com o Governo Federal
na elaboração de sua política de crescimento e
desenvolvimento?
Como órgão central do
sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação,
o MCT teve participação
efetiva em conquistas importantes para o Brasil, a
exemplo das alcançadas
pela Petrobras, pela Embraer e pela Embrapa, respectivamente nas áreas de
tecnologias de exploração
de petróleo em águas profundas, de aviação de médio porte e de avanço do
agronegócio no Cerrado.
Contribuiu ainda o MCT decisivamente para a formação e consolidação da maior
comunidade de cientistas e
pesquisadores da América
Latina, hoje com cerca de
50 mil proﬁssionais.
No Governo do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, o
trabalho do MCT e as questões de ciência, tecnologia e

inovação ganharam centralidade. Tratamos aqui de várias das áreas estratégicas
que estão sendo focadas na
política de C&T do País. É importante ressaltar que essa
política está fundamentada
também na proposta de orçamento para C&T. De 2004
a 2007, os investimentos totais do Governo Federal em
C,T & I alcançarão R$ 37,6
bilhões, percentual 54%
maior que os R$ 24,4 bilhões
empregados no período de
2000 a 2003. Tal destaque,
também expresso na nova
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior,
faz da ciência, da tecnologia
e da inovação instrumentos
importantes para a retomada
do desenvolvimento soberano e sustentável do Brasil.

especial para alguns nichos
de mercado, como telecomunicações, automação industrial, software de gestão
empresarial (ERP), de automação bancária, de sistema
ﬁnanceiro, de arrecadação
de impostos e de votação
eletrônica.
Outro trunfo do Brasil é o
preço da mão-de-obra, que
torna o País competitivo em
relação aos Estados Unidos
e à Europa. O custo de um
desenvolvedor de software
no País corresponde a 20%

8) Que mensagem o senhor deseja dar para os
trabalhadores e empresários da área de tecnologia de informação?
Apesar da perda de competitividade, provocada pela
ausência de políticas em décadas passadas, a indústria
brasileira de tecnologia da
informação tem condições
de se destacar no cenário
internacional. Como me referi antes, o país é o sétimo mercado do Mundo, incluindo produtos e serviços,
com faturamento de US$ 7
bilhões. Além disso, dispõe
de tecnologia própria em
quase todos os segmentos
de software, com destaque
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de seu equivalente norteamericano e 32% de seu
equivalente europeu. Vantagem que fortalece a posição
brasileira em um dos mercados de software que mais
crescem, o de outsourcing,
ou terceirização da produção dos grandes conglomerados internacionais de TI.
É o caminho por onde avança a passos largos a Índia,
com exportações de US$ 10
bilhões ao ano em software
e serviços.

1º de maio solidariedade,
O Sindpd participou no
Primeiro de Maio, deste ano,
em quatro eventos bastante
diferentes entre si. Mas que
mostra a força e as diversidades no mundo do trabalho
e dos trabalhadores.
Homens e mulheres
que dedicam grande parte de sua vida produzindo
riquezas e lutando por sua
sobrevivência.
Homens e mulheres
que não se deixam esmagar
pela crueldade do capitalismo hostil e dominador.
Homens e mulheres
que não deixam a alegria,
a solidariedade, não esquecem seus direitos já conquistados e lutam pela manutenção destes direitos e
por outros mais.
Homens e mulheres,
que mais do que tudo acreditam na vida e são contra
o terrorismo e contra todos
que a desvalorizam e a dizimam em pról do poder desmesurado e belicista.
Sem dúvida alguma foi
um belo 1º de maio.

Em São Paulo, um
evento festivo e de
congratulação
No Sesc Consolação a já
tradicional abertura do XIII
Futsal. Já são 13 anos que o
Sindpd organiza o Futsal e o
resultado destes anos de incentivo ao esporte tem sido
extremamente positivo.
Cada vez mais empresas
organizam seus times para
participarem do Futsal. A
tradição deste torneio tem
dado maior união entre os
jogadores (as) trabalhadores (as) e muita vontade
para participarem de diversos campeonatos como,
por exemplo, os Jogos Sindicais e os Jogos da Cidade,
trazendo sempre troféus e
honrando a Categoria com
excelente desempenho e
vitórias.
Como sempre, a bola
já está em movimento e a
expectativa é de mobilizar
os times, as empresas e as
torcidadas para superar as
atuais marcas.
XIII Futsal do Sindpd
no SESC Consolação
em São Paulo

Em Campinas e em
Araraquara atos de
solidaridade e de
reivindicações
Os eventos organizados
pela CGTB, pelas Regionais
do Sindpd de Campinas e de
Araraquara, diversos sindicatos da região e pelas respectivas prefeituras, teve como
lema a redução dos juros e
repúdio à reforma sindical.
Foi prestigiado por trabalhadores de várias categorias,
politicos e personalidades.
Em Araraquara, nas tendas montadas pelo Sindpd,
o público se entusiasmou
com os shows promovidos
para festejar esta data. Entre eles Cesar Pulinho e várias bandas regionais.
Em Campinas dois dias do
envento do 1º de Maio, o prefeito Dr. Hélio, se reuniu com
as Centrais e os Sindicatos da
região num café da manhã,
para apoiar suas reinvindicações contra as reformas Sindical e Trabalhista.
“Não podemos permitir
que nenhuma reforma sindical retire do trabalhador direitos conquistados há mais

Antonio Neto no
IV Encontro da ALBA contra a ALCA em Cuba
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festas e

reivindicações

de 60 anos, com Getúlio Vargas, como
o salário mínimo, a CLT, a Justiça do Trabalho, o 13º Salário, o FGTS e o voto da
mulher”, aﬁrmou o prefeito de Campinas,
Dr. Hélio, em seu discurso, no ato de Campinas.
Para o presidente da CGTB de São Paulo, Paulo Sabóia, “o 1º de maio é marcado, historicamente, como principal data
de mobilização dos trabalhadores no mundo. Com estas mobilizações conquistamos
muitos avanços, como por exemplo a redução da jornada de trabalho. No Brasil
temos o compromisso de defender a CLT e
remover o entrave que hoje está inviabilizando o nosso crescimento, gerando miséria e fome no país: os juros altos”.
Em Cuba, uma manifestação
contra o terrorismo
Antonio Neto participou como palestrante do IV Encontro Hemisférico de Luta
contra a ALCA que aconteceu em Cuba.
Um encontro internacional contra a política
imperialiasta dos EUA, que tentam através
da ALCA institucionalizar a sua vontade de
dominar toda a economia e produção dos
países das Américas.
No ﬁnal do encontro, participou do 1º de
Maio de Cuba. Uma manifestação com mais
de um milhão de pessoas. Onde, Fidel Castro
discursou para os trabalhadores e centrou a
sua fala contra o terrorismo destacando o
acobertamento e a proteção, que o governo
americano vem dando a Luis Posada Carriles, terrorista cubano que praticou verdadeiras barbaries contra o povo. Denunciando
ao mundo os dois pesos e duas medidas de
Bush, que se coloca como o maior combatente contra o terrorismo.

Araraquara
Campinas

José Gustavo e Loide
Mara, diretores do
Sindpd com o prefeito de
Campinas, dr. Hélio

Paulo Sabóia, presidente da CGTB
São Paulo e diretor do Sindpd,
discursa no 1º de Maio.
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INTERNACIONAL

terceiro
mundo na OIT

A vez do

A 93ª Conferência da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), aconteceu
entre 1 e 15 de junho, no
Palácio das Nações, em Genebra (Suíça). O encontro
teve como temas centrais o
trabalho dos jovens, o trabalho no setor pesqueiro e o
marco promocional de saúde e segurança no trabalho.
Na Conferência, como
sempre, participaram as
Centrais sindicais, representantes
governamentais, Ministérios Públicos
do Trabalho, o Judiciário e
parlamentares dos paises
membros.
A delegação do Brasil foi
cheﬁada por Milton Freitas,
responsável pelas relações
internacionais do Ministério
do Trabalho e Emprego.
As Comissões de trabalhos constituídas na conferência foram a Comissão
Permanente de Aplicação
de Normas, a Comissão de
Empregos de Jovens, a Comissão do Setor Pesqueiro,
a Comissão de Saúde e Segurança e a Comissão de Finanças da OIT.
Na Conferência, ﬁcou
evidente que as normas
hoje existentes não têm

apresentado eﬁcácia, pois
nem todos os países dispõem de mecanismos para a
sua viabilização e revelou a
distância existente entre as
realidades do primeiro e do
terceiro mundos. Uma vez
que os trabalhadores e os
governos dos países em desenvolvimento propuseram
uma nova convenção internacional com enfoque preventivo, enquanto os empresários e os governos de
países desenvolvidos (como

Suíça e EUA) discordaram
sistematicamente da referida proposição.
Segundo Paulo Sabóia,
diretor da CGTB foram grandes os avanços que os paises do terceiro mundo e em
desenvolvimento tiveram no
enfrentamento da política
imperialista dos países que
se alinham com os EUA.
O Brasil passou a realizar vários convênios de cooperação técnica com países
africanos e árabes.

Paulo Saboia, diretor do Sindpd e presidente da CGTB/ São
Paulo, e Maria Pimentel, diretora de relações internacionais
da CGTB,(5º e 6ª da esquerda para a direita), juntos
com delegados de alguns dos países que partíciparam da
93ªConferência da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
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CARTEIRA ASSINADA

Acordo inédito e pioneiro
para assinar carteira
Foi assinado, em março,
um acordo tripartite para a
regulamentação do trabalho no setor de informática,
entre a DRT-SP (Delegacia
Regional do Trabalho de São
Paulo), representada pelo
delegado regional do trabalho Heiguiberto Guiba De
La Bella do Navarro, Sindpd
(Sindicato dos Trabalhadores
em Processamento de Dados
e Informática de São Paulo),
representado pelo seu presidente Antonio Neto e o Seprosp (Sindicato Patronal de
Processamento de Dados e
Informática) pelo seu presidente Luigi Nese.
Este acordo é conseqüência de várias diligências realizadas em empresas pela
DRT-SP depois de denúncias, feitas pelo Sindpd, da
existência de contratações
indevidas em diversas empresas da categoria, onde
foram encontrados milhares
de trabalhadores contratados como pessoas jurídicas,
cooperativas fraudulentas,
e desvio na real função de
estagiários e outras formas
irregulares. Desde então
foram realizadas reuniões
tripartites e acordou-se a
assinatura deste contrato
para legalizar as relações de
trabalho e garantir o vínculo

de emprego na Carteira de
Trabalho. Devolvendo desta
forma todos os direitos que
os trabalhadores têm garantido na CLT e na Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT).
“Este acordo é inédito,
retoma o caminho da regulamentação do trabalho e abre
precedente para milhares de
trabalhadores, pois com certeza este acordo abre um marco
que repercutirá em outras categorias”, com estas palavras o
delegado regional de trabalho,
Heiguiberto Guiba, encerrou
o evento prometendo encaminhar cópia deste acordo ao
ministro do Trabalho e sugerir
como modelo nacional.
Depois de três meses da
assinatura deste acordo, Antonio Neto e Paulo Sabóia
apresentaram ao Ministro de
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Trabalho, Berzoini, a íntegra
do acordo e a repercussão que
já teve ao regulamentar mais
de 400 trabalhadores e, ainda,
em processo de negociação
até o mês de julho mais 1600
trabalhadores. O ministro se
mostrou muito interessado
com o escopo dado ao modelo
do acordo para utilizá-lo como
possível modelo nacional e estendê-lo para todas as outras
categorias.
A vitória, que se tem alcançado, na regulamentação
destes proﬁssionais se deve
muito ao empenho da DRT-SP,
principalmente, da Dra Lucíola
Rodrigues Jaime, chefe da ﬁscalização, e seus técnicos que
sempre atendem prontamente
as denúncias realizadas pelo
Sindpd e são ﬁrmes e justos
nas diligências.

REFORMA SINDICAL

Por que

não

SINDICAL

fazer
E

a REFORMA

TRABALHISTA?

Um pouco de
história

les, foram sendo paulatinamente derrubados, em boa
parte, pelas lutas sindicais.
Com a Ditadura Militar os
Em 1º de Maio de 1943
sindicatos
receberam intero presidente Getúlio Vargas
aprova a CLT- Consolidação venção do governo e vários
das Leis Trabalhistas atra- sindicalistas e líderes dos
vés do Decreto Lei nº 5452. trabalhadores foram perseEsta Consolidação deﬁniu as guidos, cassados, presos e
normas que regulam as re- até mortos. Nestes 20 anos
lações individuais e coletivas de ditadura poucos direide trabalho, nela previstas, tos da CLT foram mantidos
e que regem as relações de ou respeitados pela maioria
trabalho até os dias de hoje. de empresas para com seus
Várias das reivindicações trabalhadores.
Desde o ressurgimento
contidas na CLT – como redos
trabalhadores como forgistro proﬁssional, regulamentação dos sindicatos, ça política ativa no país, na
jornada de trabalho, direi- segunda metade dos anos
tos etc. – eram antigas rei- 1970, os setores mais conservindicações de movimentos vadores da sociedade – emtrabalhistas que vinham do presários e seus representanﬁnal do século XIX. O salário tes nos sucessivos governos
mínimo, por exemplo, fazia – em aliança com o capital
parte da pauta de reivindi- externo tentam bloquear a
força do movicação dos gráﬁmento social e
cos de São Paudeter este ímpeArtigo de
lo já na década
to reivindicativo
de 1910. O que
Antonio Neto,
para prosseguir
Getúlio Vargas
presidente do
arrochando saláfez foi um proSindpd,
para
rios e conﬁscanjeto híbrido, que
do direitos, para
contribuir
contemplava detornar maior a
mandas dos tracom os
exploração
e,
balhadores com
debates sobre
assim, aumenmecanismos de
a Reforma
tar seus lucros.
controle estatal.
Sindical
Sempre por via
E, estes contro-
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repressora da violência, tanto
durante a ditadura como nos
governos que a sucederam.

CLT, uma
conquista ainda
necessária
Agora, a maneira de deter os trabalhadores deixa
momentaneamente de ser
o cassetete e pode vir a ser
a caneta. Alguns empresários, ﬁnancistas, ex-dirigentes sindicais, que subiram
na vida, e, principalmente,
representantes do capital
estrangeiro e imperialista pressionam o presidente
da República, desde o início
de seu mandato, para fazer
as duas reformas gêmeas,
a sindical e a trabalhista. A
concomitância tem sua razão
de ser: enquanto a primeira
enfraquece as entidades, a
segunda retira os direitos.
Para um país que, em
pleno século 21, ainda apresenta a chaga do trabalho
escravo – diga-se de passagem, na ponta “moderna”
de sua economia, no agronegócio e nas tecelagens
com estoques “just-in-time”
– parece até piada que o
centro das preocupações
seja a retirada de direitos,

REFORMA SINDICAL
em nome da “eﬁciência”
econômica. Parece piada,
mas é tragédia.
O fato é que 52% da
força de trabalho brasileira
estão na economia informal. Que os propalados 2,5
milhões de empregos, criados pelo governo, são em
postos temporários, sazonais e de baixa qualiﬁcação.
Que a renda do trabalhador
cai continuamente há sete
anos. Enquanto o que discute-se é o “anacronismo” da
CLT, que impediria o crescimento econômico. E, para
isso, falseia-se a história,
dizendo-se que as leis trabalhistas são obra da ditadura getulista, que as deﬁniu em 1943.
O que se tenta inocular
na cabeça dos trabalhadores
é que a CLT não tem nada a
ver com suas necessidades
e nem nunca teve: veio de
cima para baixo, de maneira artiﬁcial. Assim, não terão nada a perder com sua
total desﬁguração, com a
ﬂexibilização dos direitos
trabalhistas e com o desmantelamento da organização sindical.
Pois bem, foi constituído o
FNT, Fórum Nacional de Trabalho, pelo governo Lula e de

lá saíram sucessivas versões
de uma proposta a ser enviada ao Congresso. Embora
ruim, o texto ainda contempla
algumas – poucas – questões
positivas, como a manutenção da contribuição sindical,
a organização por local de
trabalho e o reconhecimento
das centrais sindicais.
Não basta. Alguns maus
e poderosos patrões, políticos e
intelectuais, espalhados pela sociedade,
querem mais. Ou melhor,
menos para os trabalhadores. Como há um desemprego enorme, um verdadeiro
exército industrial de reserva, com pessoas desesperadas aceitando qualquer tipo
de função, há condições de

se arrochar ainda mais salários e direitos. Por isto, insistem nas duas reformas e
continuam pressionando o
governo e o congresso para
aprová-la ainda este ano.
Portanto, mais do que
nunca é hora de defender
a CLT e a atual organização
sindical. E, principalmente, o principio da Unicidade
Sindical, ou seja, manter
as categorias unidas sob
uma única representação.
Por estes motivos é que o
Sindpd sempre esteve na
vanguarda dos debates e
ações contra a Reforma
Sindical e Trabalhista.

Só com Unicidade
os direitos
trabalhistas serão
mantidos
Há um antigo debate no
Brasil sobre essas questões.
Os sindicatos representam
categorias ou ﬁliados? Este
é o cerne das discussões sobre unicidade ou pluralismo.
Se representarem categorias, não há porque cindi-las,
pois categorias não podem
ser fracionadas por conta de
visões políticas dessa ou daquela facção. Não podemos
ter uma prefeitura do PSDB

MARINGONI
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REFORMA SINDICAL
para São Paulo, outra
do PT, mais uma do PMDB
e assim por diante. O poder público representa os
habitantes da cidade. Assim é a representação por
categoria, este é o principio
da Unicidade Sindical, um
único sindicato para toda a
categoria.
A coisa muda de ﬁgura
quando se fala em representação a partir dos ﬁliados. Aí o sindicato se aproximaria de um clube. Se
sujeita a ele quem quer e
acaba-se com a solidariedade entre membros de uma
mesma categoria. Teremos,
em uma base grande, de
categorias fortes, várias entidades pequenas e fracas,
a disputar a preferência do
trabalhador não com a luta.
O que prevalecerá será o
melhor plano de saúde, o
melhor sorteio de um automóvel, o melhor bingo. E
as reivindicações ﬁcam em

REFORMA
SINDICAL

segundo plano.
Sobre a contribuição,
se há sindicalistas corruptos, não é a supressão da
contribuição que irá tirá-los
de cena. O argumento é o
mesmo utilizado à época
das privatizações das estatais no governo FHC. Elas
seriam foco de empreguismo e corrupção, logo era
melhor vendê-las à iniciativa privada, que seria mais
“eﬁciente”. O resultado está
aí: remessas ilegais de lu-

cros ao exterior, apagões
e tarifas estratosféricas.
Corrupção se combate com
justiça e polícia.
No fundo, o pluralismo
sindical só pode ser idéia que
norteia os que querem jogar o
movimento dos trabalhadores
à sanha do “mercado”, desmontando entidades e a própria força dos trabalhadores.
O “mercado” não é puro. Nele
manda quem tem dinheiro.
Que, não por acaso, são os
patrões dos grandes monopólios ﬁnanceiros e industriais.

Um grande amigo do Sindicato
Perder amigos é triste,
principalmente quando perdemos um amigo de todas
as horas.
Cláudio Campos, sempre
honrou o Sindpd com sua
presença nas festas, nas lutas e nas manifestações.
Era Secretário Geral do
partido Movimento Revolu-

cionário 8 de Outubro (MR-8)
e militante do PMDB.
Lamentamos a sua morte
pelo amigo e, principalmente, pelo lutador incansável
em prol das causas sociais e
populares. Muito teríamos a
falar sobre a sua vida. Mas,
vamos homenageá-lo com o
silêncio da dor.
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Cláudio
Campos
05.05.1948
20.05.2005

SAÚDE

PARE, AGORA, e veriﬁque
se você é portador de LER/DORT*
*Deﬁnição LER/DORT: Lesões por Esforços Repetitivos ou Doenças Osteomusculares Relacionados ao Trabalho é termo abrangente
que se refere aos distúrbios ou doenças do sistema músculo-esquelético, principalmente de pescoço e membros superiores, relacionados comprovadamente ou não, ao trabalho (KUORINKA, 1995).
Fonte: Normas e manuais técnicos nº 106 e n°103 – Ministério da
Saúde 2002
Você já se ﬂagrou:
• Evitando usar uma das
mãos ou um dos braços?
• Trocando de mão para realizar alguma atividade?
• Substituindo o uso da
mão pelo braço, por
exemplo?
• Agitando as mãos porque
estavam adormecidas ou
formigando?
• Tendo diﬁculdade de se
vestir, abotoar roupas?
• Tendo diﬁculdade para
escovar os dentes e pentear os cabelos?
• Sentindo os braços mais
cansados quando tem
que mantê-los elevados

por algum tempo?
• Deixando cair copos, pratos?
• Tendo diﬁculdade
para abrir portas?
No trabalho, as
atividades se tornam automáticas e
muitas vezes exigem
uma sobrecarga física e psíquica extra. Por
isso, é difícil perceber que
alguns problemas de saúde foram ocasionados pelo
trabalho, por tantas vezes,
pelo posto inadequado de
trabalho (mesas e cadeiras
em desconformidades com
a legislação, objetos em locais fora do alcance de trabalho, altura e posição do
monitor incorretas, entre
outras) e também quanto
à organização do trabalho
(ritmo de trabalho intenso,
produtividade, pressão da
cheﬁa) e várias outras causas que devem ser levadas
em conta quando o posto
de trabalho é estudado.
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Sintomas de doença
como fadiga muscular, alteração da sensibilidade,
sensação de peso, perda
de controle de movimentos,
diﬁculdade para encostar a
ponta de um dedo em outra
ponta, formigamento e dor,
não aparecem de repente.
Já no aparecimento das
LER/DORT tudo é insidioso,
isto é, lento e gradativo. O
que acontece é que as pessoas normalmente não vão
percebendo que começa a
ter sensações diferentes,
até que um dia a dor é tão
insuportável que ela não
consegue continuar mais
trabalhando.

Mas sabe o que acontece
quando você decide se tratar? Você recebe todo o apoio
da empresa e ﬁcará afastado
até se curar completamente.
Verdade? Infelizmente, não.
A empresa começa a tratá-lo
como uma peça com defeito

e quer descartá-la e a melhor maneira de fazê-la, é
demiti-lo.
Portanto, a qualquer sintoma citado acima, que você
tenha, procure um médico
para tratamento e o Sindpd
para orientá-lo.

Secretaria da Saúde do Sindicato
dá Atendimento aos Trabalhadores
O Sindicato tem uma secretaria da saúde a disposição dos
trabalhadores para orientação sobre doenças relacionadas ao
trabalho, como a LER/DORT (lembrando que existem outras doenças em nossa categoria como disfonia, estresse, problemas
visuais, etc.) e encaminhamentos que se ﬁzerem necessários.
Você poderá entrar em contato pelo telefone 3824-5600,
com os diretores “Peninha” – coordenador, Arlene, Brandão e
Sergio Stolagli ou com a técnica de trabalho Sheila.

Especialista aﬁrma que mulher
ainda sofre discriminação
O Fórum Econômico
Mundial divulgou recentemente um ranking sobre
a diferença de direitos entre os sexos. Dos 58 países
avaliados, o Brasil obteve o
51°lugar. Para a realização
do estudo comparativo, cinco itens foram analisados: a
diferença de remuneração
entre homens e mulheres
por um mesmo trabalho; o
acesso a setores que exigem maior qualiﬁcação; a
atuação política; o acesso à
educação; e o acesso à saúde e bem-estar.

Cristiane Capuchinho
Portal USP
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O estudo concluiu que os
maiores problemas enfrentados pela mulher brasileira
estão ainda na desigualdade
salarial, na pequena representatividade política e na
falta de assistência à maternidade e ao planejamento
familiar. As oportunidades de
trabalho foram o quesito em
que o país saiu-se melhor, ﬁcando com a 21ªcolocação.
Maria Cristina Bruschini,
doutora em sociologia pela
USP e pesquisadora da Fundação Carlos Chagas (FCC),
esclarece que o principal

problema não está no
ingresso da mulher no mercado de trabalho, mas no
ganho salarial e nas possibilidades de promoção.
A mulher ainda enfrenta
grandes diﬁculdades para
coordenar sua vida proﬁssional e as responsabilidades familiares.
Diferente do homem
que tem sua carreira e as
possibilidades de promoção
determinadas pela oferta de
trabalho e sua qualiﬁcação,
o público feminino sofre o
efeito de condicionantes familiares, como a existência
de ﬁlhos pequenos.
Remuneração
Sobre a diferença salarial, costuma-se dizer que
as mulheres têm uma participação econômica menor
por estarem em vagas mais
precárias, porém quando
contrastados os ganhos de
trabalhadoras e trabalhadores com o mesmo cargo, em geral, elas recebem
70% do salário dos homens. A falta de qualiﬁcação das mulheres não serve como justiﬁcativa pois
as mulheres ocupadas, em
2001, passavam 7,3 anos
na escola, e os homens 6,3
anos. Isso também pode
ser comprovado pelo fato
da equiparação salarial ser
maior em entidades públicas, nas quais tanto o ingresso quanto a promoção

são feitos por meio de concursos.
Também não podemos
esquecer da segregação
ocupacional: as mulheres
estão, em sua maioria, empregadas no setor de serviços, enquanto os homens
no setor industrial; tradicionalmente este setor tem
um rendimento mais alto
que o de serviços. Esta diferenciação também é percebida nas universidades,
em que as mulheres estão
concentradas em cursos de
Humanas e Biológicas, enquanto os homens na área
de Exatas, que costumam
ter ganhos maiores.
As ditas proﬁssões “femininas”, entre elas Educação, Enfermagem e Artes,
estão relacionadas com a
visão clássica da mulher e
suas ocupações domésticas
como educar os ﬁlhos, cuidar dos doentes, da organização da casa e das atividades sociais.
Indícios como esses levam à consideração de um
fator ainda não explicado, a discriminação cultural. “As mulheres estão em
ocupações diferentes. Todo
mercado de trabalho é sexualizado, inﬂuenciando no
ganho menor das mulheres. Acrescenta-se a isso
que a mulher continua com
os afazeres domésticos cria
uma série de diﬁculdades
para que a mulher consiga
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a equiparação proﬁssional”,
declara Maria Cristina.
A doutora em trabalho,
gênero e família acredita que
seja necessário o aumento
do número de creches e a
criação de escolas públicas
de período integral para que

a mulher tenha mais tempo
de se dedicar à carreira enquanto os ﬁlhos são pequenos. Apesar de considerar a
legislação brasileira avançada quanto aos direitos da
mulher no trabalho, relembra que 40% das trabalhadoras não têm seus direitos
assegurados por não possuírem registro em carteira.

SINDPDFEST

Prepare-se para a...

9ª SindpdFest
Marque em sua agenda
A festa deste ano está prometendo superar todas as anteriores.
Terá como tema os Anos 80 e para
isto convidamos Léo Jaime, Ritchie,
Leoni, Kid Vinil, Paulo Ricardo e
Roger entre outros para apresentar três horas seguidas de show.
Como sempre a entrada dos sócios é grátis e os acompanhantes
pagarão R$ 30,00, com direito a
chopps à vontade.
Local: Clube Atlético Juventus
Dia: 19 de novembro

Parceria para quem quer
Benefício com Qualidade
O SINDPD ﬁrmou importante parceria para a
categoria que representa.
O acordo com o GRUPO
AGRESTA Corretores de
Seguros oferece produtos sob medida para seus
associados, fundamentais
para quem se preocupa
com qualidade de vida.
Conﬁra algumas vantagens dessa parceria:

Opções de planos de atendimento, com descontos
especiais para o sócio Sindpd - Clinicard
PLANO
VALOR
PLANO REFERENCIAL ....... R$ 50,17
PLANO LABOR I ............... R$ 59,44
PLANO LABOR II .............. R$ 70,77
PLANO SENIOR I ............. R$ 87,48
PLANO SENIOR II ............ R$ 123,03
PLANO MASTER ............... R$ 161,50
PLANO MASTER PLUS ....... R$ 306,97
PLANO EXECUTIVO .......... R$ 408,01

Atendimento Exclusivo
Al. Olga, 422 – cj 46/47
Barra Funda - São Paulo
Tel.: (11) 3666-7012

comercial@gaseguros.com.br
www.grupoagresta.com.br

Valores válidos até 31/07/05

ALGUNS HOSPITAIS DA REDE CREDENCIADA DA CLINICARD: CS Santa Rita; H Paulista; Cruz
Azul; Beneﬁciência Portuguesa; Rede São Camilo; Sepaco; AACD; CEMA; Fundação Adib Jatene;
Santa Catarina; Santa Joana; São Cristóvão; Nipo Brasileiro; São Luiz; São Luiz Morumbi; Oswaldo
Cruz; Sírio Libanês; Incor; Samaritano; PS Infantil Sabará; Albert Einstein; H Coração.
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Relaxe nas férias
Convênios
Massaguaçu - Hotel Fazenda Bosques do
Massaguaçu. Desconto de 15% Reservas:
08007021046 - site: www.cfbm.com.br
Peruíbe - Portal da Juréia: Reservas: (11)
3115-5320/3115-6214 - falar com Paulo ou Jaqueline - site: www.adaee.com.br
Itanhaém - Pousada Suarão - Desconto de
10% a 20% - Res.: (13) 3422-1073
– site: www.pousadasuarao.com.br
Praia Grande - Pousada Praia Mirim - Desconto de 10% a 30% - Reservas: (13) 34727527 - site: www.pousadapraiamirim.com.br
São Sebastião - Gaivota praia Hotel - Desconto de 10% - Res: (12) 3861-1243
- www.gaivotapraiahotel.com.br
Campos do Jordão - Pousada das Hortênsias
- Desc.10% - Reservas: (12) 3663-6010 ou (11)
6914-1011 - site: www.dashortensias.com.br
Campos do Jordão - Reservas: (11) 31155320 ou 3115-6214 - falar com Paulo ou Jaqueline - site: www.adaee.com.br
Hotéis – Grande Hotel São Pedro e Grande
Hotel Campos do Jordão: Desconto de 25%
sobre as diárias vigentes na baixa temporada
(entre fevereiro e maio e entre agosto e dezembro), e 10% sobre as diárias vigentes na alta
temporada (em junho, julho e janeiro, durante
os pacotes de feriados, Natal e Réveillon).
Ubatuba - Residencial Recanto das Tulipas
- Desconto de 15% - Reservas: (12) 3835-3133
- site: www.recantodastulipas.tk
Cunha - Pousada Dona Felicidade. Desc. de
20% - Reservas:(11) 3931-4459 / (12) 31111878- site: www.pousadadonafelicidade.com.br
Serra Negra - Estância Clube Veraneio Serra Negra - Reservas: (19) 3892-2155 com Matilde - site: www.estanciaveraneio.com.br
Valinhos - Praia e Campo Associação Recreativa e Cultura - Reservas: (11) 3107-4916
Sul de Minas – Estância 3 Irmãs – Hotel Fazenda e Pesqueiro – Desconto de 10%
- Reservas: (11) 3961-4279
– site: www.estancia3irmas.com.br
Clube de Campo de Alpes da Cantareira – Tel:
(11) 3721-2112 – www.mosaicoseguros.com.br

Bertioga
Valinhos

Colônias
Para consultar os preços e fazer as reservas em qualquer colônia de férias, entre
no site o Sindpd, www.sindpd.org.br no link
social/lazer e preencha a ﬁcha. Os períodos
de estadia são de quarta a quarta podendo,
também, usar as colônias somente no ﬁnal
de semana para baixa temporada.
Bertioga – São 5 casas novas com 2 quartos
(1 suíte), cozinha americana, churrasqueiras, 2
vagas para carros, com TV, ﬁcam próximas da
praia de Indaiá que está sendo toda planejada
para receber seus turistas.
Massaguaçu – Praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, o apartamento acomoda 6 pessoas
e está equipado com TV, microondas, geladeira
e fogão. Lazer com piscina, sauna, churrasqueira e quadras esportivas.
Paúba - Condomínio Porto Paúba, em São Sebastião, apartamentos para 4 pessoas e uma
criança de até cinco anos, com fogão, geladeira
e TV a cabo. Lazer com piscinas (adulto e infantil), restaurante, churrasqueiras, salão de jogos
e sauna.
Ilha Bela - Localizada na Praia do Portinho, as
casas, acomodam de 4 até 6 pessoas, são totalmente equipadas com TV, microondas, geladeira
e fogão.
Caraguatatuba - A Colônia de Férias da Federação dos Bancários ﬁca na praia das Palmeiras,
localizada ao lado da praia do Indaiá. Apartamentos para 5 pessoas.
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Estudar é mais
que necessário
Ao reconhecer a necessidade de
aperfeiçoamento e de graduação
dos trabalhadores da categoria
de TI é que o Sindpd optou em
priorizar uma política de convênios, para facilitar e possibilitar o acesso
de seus associados e dependentes às mais
diversas instituições de ensino.
São cursos de ensino fundamental, técni-

FACULDADES
AIEC – desc. de 5% faculdade via internet reonhecida pelo MEC (Cidade de Brasília)
– www.aiec.br
ANGLO LATINO – desc.20%
- www.faculdadeanglolatino.com.br
ANHEMBI MORUMBI – desc.10% (consulte
os cursos) - www.anhembi.br
BRAZCUBAS - desconto de 20% (exceto para
cursos modulados, de mestrado e extras)
– www.brazcubas.br
BRASILIA – desc.10% + 15% para pagamento no 1° dia do mês de vencimento
– www.brasiliasp.br
CEINTER – desc. 20% - www.ceinter.com.br
COSTA BRAGA – desc. 10%
- www.costa-braga.com.br
EUCLIDES DA CUNHA – desc. 10%
- www.fadim.com.br
ENIAC – desconto de 20% - www.eniac.g12.br
FAESP – desc. 10% a 20% - www.faesp.br
FAESP – Faculdade A. Einstein de São Paulo/FAETEC – Faculdade de Tecnologia A.
Einstein - desconto de 15% a 20%
- www.einstein24h.com.br
FAMOSP – desc. 15% - www.mozarteum.br
FASUP – desc. 11% a 20% - www.fasup.edu.br
FEFISA – desconto de 20% (só o curso de
Turismo) – www.feﬁsa.com.br
FERNÃO DIAS – desconto de 10% a 20%
- www.faculdadefernaodias.edu.br
FESP (Sociologia e Política) – desc. 10%
- www.fespsp.org.br
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cos, idiomas, universitários, de especialização e de pós-graduação.
Fique atento aos prazos para efetivar a
inscrição, não esqueça de solicitar, no
site www.sindpd.org.br do Sindpd, Social/Educação, a declaração de matrícula
ou rematrícula para obter o desconto.
Dúvidas pelo telefone (11) 3824-5600,
ramais 5635 e 5636.

FIA – desconto de 10% - www.ﬁa.edu.br
FIAP – desconto 10% a 19% (somente PósGraduação) – www.ﬁap.com.br
FIZO – desc. 20% a 50% - www.ﬁzo.edu.br
IBIRAPUERA – desc.22%/33%- www.ibirapuera.br
IESA – desc. 7% a 25% - www.iesa.edu.br
IMPACTA – desc. 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/latosenso
IPEP/CAMPINAS – desconto de 15% a 25%
- www.ipep.edu.br
IPEP/SP – desconto de 10% a 20%
- www.ipep.edu.br
ITALO BRASILEIRA – desconto de 15% a
20% - www.italo.br
MAGISTER – desc.20% - www.magister.com.br
MAUÁ – desc. 10% - www.facmaua.edu.br
MONTESSORI – desconto de 20%
- www.montessorinet.com.br
PIRATININGA – desconto de 10% (exceto
Turismo) – www.faculdadespiratininga.com.br
RADIAL – desconto de 10% - www.radial.br
SENAC – desconto de 10% (somente Pós-Graduação latu senso) Tel: 11 – 3236-2000
- www.sp.senac.br
TANCREDO NEVES – desconto de 20%
- www.tancredo.br
TIBIRIÇÁ – desconto de 5% - www.fati.br
UMC – desc.20% (exceto medicina) – www.umc.br
UNI-A – desc. 10% a 30% - www.unia.br
UNIBERO – desconto de 5% a 10% (somente
período noturno) www.unibero.edu.br
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UNICAPITAL – desconto de 15% a 30%
- www.unicapital.edu.br
UNICASTELO – desc. 10% - www.unicastelo.br
UNICID – desconto de 5% (exceto cursos de
Formação de Professores e área de Saúde)
– somente para aluno ingressante em 2005
– www.unicid.br
UNIESP – (Renascença, Fapepe, Fape, Fabi,
Fag, Fam, Faprev) – desc. de 10% a 30% www.uniesp.edu.br
UNIFAI – desconto de 25% a 30% (exceto:
Direito, Fisioterapia, Enfermagem, Pedagogia,
Teologia e Filosoﬁa (noite) – www.unifai.edu.br
UNINOVE – desconto de 40% na última mensalidade do semestre – www.uninove.br
UNIP – desconto de 18% + 9% para pagamento até a data de vencimento – www.unip.br
UNISA – desc.20% a 30% - www.unisa.br

CURSOS TÉCNICOS
BRASILIANO & ASSOCIADOS – desc. 15% Tel.: (11) 5514-7555 – www.brasiliano.com.br
BRÁS FIGUEIREDO – desconto de 5% a 30%
- Tel: (11) 3283-5966 - www.bf.com.br
DOMINI – desc.10% a 20% - Tel: (11) 32666779 - www.treinamentodomini.com.br
EUCLIDES DA CUNHA – desconto de 15%
- www.colegioeuclidesdacunha.com.br
ENIAC – desc.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 – desc. 10%- Tel: (11)
3335-1032 - www.monitorcorporate.com.br
SENAC – desconto de 5% (Qualiﬁcação proﬁssional e Técnicos ) - desconto de 10% (Livres,
Extensão universitária e Eventos:Workshops,
Congressos, Feiras, Palestras, Seminários)
Tel: 11 – 3236-2000 - www.sp.senac.br
TREINASOFT – desconto de 15%a 50%
- Tel: (11) 5573-9067 - www.treinasoft.com

COLÉGIOS
BRASILIA (São Bernardo do Campo/Diadema) – desconto de 15% até o dia 10 de
cada mês e + 10% para pagamento até o dia
01 e 6% até o dia 06 de cada mês
- www.cobcolegiobrasilia.com.br
BRAS LEME – desc.10% para o primeiro ﬁlho
e 15% para os demais - www.brasleme.g12.br
CIAM – desconto de 10% - www.integrado.br
COLÉGIO A. EINSTEIN - desconto de 20%
- www.einstein24h.com.br
COLÉGIO ANGLO LATINO - desconto de 20%
- www.anglolatino.g12.br
COSTA BRAGA – desconto de 10%
- www.costa-braga.com.br
EUCLIDES DA CUNHA – desc. 20% (período
da manhã) 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 BRAILEIRA – desconto de 20% www.italo.br
MAGISTER – desconto de 5% a 20%
- www.colmagister.com.br
MONTESSORI – desconto de 20%
- www.montessorinet.com.br
RADIAL – desconto de 10% - www.radial.br
UNI-A – desconto de 25% - www.unia.br
UNISA – desconto de 20% - www.unisa.br

IDIOMAS
ALIANÇA BRASIL ESTADOS UNIDOS – desconto de até 50% - Tel: (11) 6191-9216
CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS (São Bernardo do Campo) – desconto
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 – desc.10% a 15% - Tel: (11) 5671-6324
- www.rosablanca.com.br
SENAC – desc. 5% - Tel: (11) 3236-2000
- www.sp.senac.br
UNI-A – desc.50% (Inglês e Espanhol ) www.unia.br
YAZIGI (Unidade Chácara Flora) – desc.10%
a 20% - Tel: (11) 5524-1000 - www.magister.br
YAZIGI (São Bernardo do Campo)desconto de 10%
WIZARD (50 endereços) – desc. 15% - Tel:
(11) 3675-9109 - www.wizarddonline.com.br
WIZARD (Centro, Jd. Bonﬁglioli, Jd. Arpoador) - desconto de 20% - Tel: (11) 32421210 - www.wizarddonline.com.br
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RÁPIDAS
Basquetebol

A equipe conquistou
o bi-campeonato da etapa Regional, subprefeitura
Lapa dos jogos da cidade.

Jogos da Cidade

O Sindpd participou
dos jogos da subprefeitura Lapa nas seguintes
modalidades: Futsal Masculino (Campeão), Futsal
Feminino (3º lugar), Voleibol Masculino (Campeão),
Basquete Masculino (BiCampeão), Handbol Masculino
(Vice-Campeão),
Futebol de Campo, Natação e Tênis de Mesa.

Jogos Sindicais
A única modalidade,
em 2005, foi a de Futsal Masculino e o Sindpd
ﬁcou com o 3° e 4° lugares, Engebrás e ADP
Brasil, respectivamente,
empresas que representaram o Sindpd.

vice campeão brasileiro

em Saquarema
O SINDPD/PRODENT foi
Vice-Campeonato Brasileiro de Vôlei Master, realizado
em Março de 2005 na cidade
de Saquarema/RJ , competiu
com equipes de São Paulo,
Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Bahia.
Na semi-ﬁnal enfrentou a
equipe do Blumaster/SC que
era favorita e venceu por 2x0,
em uma partida impecável,
onde os atletas superaram
todas as diﬁculdades, sendo
superiores em todos os aspectos, um grande jogo.
No jogo da ﬁnal enfrentamos a equipe de Santos/
SP, uma equipe experiente
com jogadores que defenderam grandes clubes e a

seleção brasileira e perdemos por 2x1.
A primeira participação
em nível nacional, o Sindpd
obteve um ótimo resultado
e foi muito elogiado pelo
Presidente da Confederação
Brasileira de Voleibol, o Sr.
Ary Graça que aprovou o incentivo dado ao esporte por
parte do Sindpd e que sirva
de exemplo para outras instituições e entidades.

Voleibol feminino e masculino
A equipe feminina ﬁcou com o Vice-Campeonato da Liga da APAV (Associação Paulista de Árbitros
de Volleyball). Parabéns meninas!
A equipe masculina conquistou a
etapa regional Lapa
dos Jogos da Cidade
e segue invicta na
Liga APAV.
Parabéns a todos os atletas!
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Novidade agita campeonato e
deixam os equipes motivadas
XIII Campeonato de Futsal do Sindpd
Esse ano, a competição tem a participação de 16 equipes, divididas em dois grupos de oito, sendo que todas jogam entre
si, dentro de cada grupo.
A novidade, é que todas se classiﬁcam
na 1ª fase. Ou seja, as quatro primeiras de
cada grupo irão compor, na segunda fase,
a Série Ouro enquanto as demais competirão pela a Série Prata, com premiações nas
duas séries. As equipes aprovaram o formato da competição e com isso a competitividade aumenta entre as equipes.

Vejam como ﬁcaram as divisões dos Grupos:
GRUPO A

GRUPO B

CMA
CRK
ECURSO
EXIMIA
MICRODAK
PROBANK
PRODATEC
SOFTON

ADP BRASIL
EDS-COMMODORE
EDS-DTC
ENGEBRÁS
PÉ DE CANA
PROCEDA
PROJECTO
TEC BAN

Futsal com toda força
A equipe masculina ﬁcou em segundo lugar na
Copa Sport Ação, Região
Norte e agora enfrentará os
classiﬁcados das outras regiões. Nos Jogos da Cidade
conquistou o título da etapa
Regional Lapa e em agosto
disputa a etapa municipal,
além da Copa Topper e a
Copa Enomura F.P.F.S (Federação Paulista de Futebol

de Salão). A equipe feminina ﬁcou com o terceiro lugar
da etapa Regional Lapa dos
Jogos da Cidade e disputará
a ﬁnal da Copa Sport Ação,
categoria amadora. O time
masculino de master está
classiﬁcado para disputar as
ﬁnais do Campeonato Metropolitano da F.P.F.S.

Equipe Masculina Veterana

Equipe Masculina
Equipe Feminina
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Futebol
de Campo

A equipe participou
dos Jogos da Cidade,
Copa Topper Metropolitana e disputará
a ﬁnal da 3a. Copa
Jaú de Veteranos.
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