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Por um Brasil
a todo vapor!
Outubro inicia dentro do Sindpd os primeiros debates e reﬂexões sobre a Campanha Salarial.
É um mês agitado e cheio de projeções para a campanha que já
começa a tomar suas formas. Nos
últimos dias do mês será realizado
o seminário para elaborar a base
das reivindicações que serão apresentadas nas assembléias para os
trabalhadores da categoria. No dia
19 de Novembro a Campanha é oﬁcialmente iniciada com a tradicional Sindpdfest, depois desta grande
festa, em dezembro, começam as
assembléias nas sedes regionais do
interior e litoral e Capital.
Temos tido bons resultados em
nossas campanhas, sempre com reajustes acima da inﬂação e com conquistas signiﬁcativas nas clausulas
sociais. São méritos que fazemos
questão de dividir com a categoria
que sempre se mantém unida em
suas lutas.
Estou particularmente animado com a Sindpdfest deste ano,
será uma festa temática e trará de
volta as nossas recordações dos
anos 80. Uma década de muito
rock e bom humor.
Esta festa representará o clima
que estamos querendo compartilhar
com todos. Neste ano participamos de movimentos e campanhas
que mostram excelentes resultados
como as de Carteira assinada, Inclusão das Pessoas Portadoras de
Deﬁciências, Campanhas salariais

nas empresas Federais, Valorização
do Salário Mínimo, e outras que
ainda estão se iniciando.
Talvez, para alguns, possa parecer estranho este clima de otimismo
quando focamos a crise política em
que estão tentando lançar o governo
brasileiro, mas a nossa avaliação é
que apesar de séria é uma crise de
disputa de poder para desestabilizar
o atual governo e os avanços sociais
e econômicos que o presidente Lula
conseguiu instalar no Brasil desde
sua posse.
Estas forças imperialistas e
antidemocráticas têm bombardeado com crueldade o governo e
a população mais carente, a que
mais depende destes avanços.
Conseguem o apoio de algumas
mídias, para criar em uma teia que
amarra o ritmo de crescimento e
de funcionamento do poder executivo e legislativo. Dando a impressão que o nosso país está estagnado e em profunda crise.
Mentira, pois o que de fato
ocorre é um crescimento econômico do país. As vendas no comércio
varejista completaram 21 meses seguidos de crescimento na comparação com igual mês do ano anterior.
Se o comercio cresceu a industria
também cresceu e a economia dá
seus primeiros passos de recuperação clara e indiscutível.
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O nível de emprego formal mantém trajetória de crescimento ininterrupto. As variações do emprego
celetista conﬁrmam a tendência de expansão com saldos positivos no mês
de agosto, no acumulado do ano e nos
últimos 12 meses. Em um ano, o balanço positivo foi da ordem de 1.276.066
postos de trabalho (+5,19%).
O que é certo é que se vive de
escândalos para mascarar estes resultados positivos. Vamos lembrar
aos dirigentes destas imprensas,
a maioria vendida e a serviço do
grande capital nacional e imperialista, que a corrupção e o tráﬁco
de inﬂuências são os mesmos que
sempre reinou neste país desde os
tempos do Império. Hoje parece
maior, mas o que é maior é somente
a capacidade de se apurar e a coragem do governo de levar até as
ultimas conseqüências estas investigações e punições.
Apesar dos que torcem contra,
o Brasil está nos trilhos do desenvolvimento e para deslanchar serão
necessários apenas alguns acertos
na política econômica, diminuindo
os altos juros e o superávit primário, para incentivar a produção e
gerar mais empregos.
Por um Brasil a todo vapor!
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SALÁRIO MÍNIMO

Comissão Quadripartite para
fortalecer o salário mínimo

O governo federal, com a participação do Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva, instalou
no dia 11/08/2005, no Palácio do
Planalto, a Comissão Quadripartite
do Salário Mínimo, com representantes do poder público, trabalhadores, empregadores, aposentados
e pensionistas.
A comissão vai propor e elaborar um programa de fortalecimento
do salário mínimo, além de analisar seus impactos sobre o mercado
de trabalho, a Previdência Social
e as políticas de assistência e desenvolvimento social, no âmbito
do governo federal e demais entes
federativos. A comissão é presidida
pelo ministro do Trabalho e Em-

prego, Luiz Marinho, e tem como
principal objetivo desenvolver
uma política de valorização permanente do mínimo.
O ministro do Trabalho, Luiz
Marinho, disse que a comissão vai
estudar o aumento do salário mínimo de forma responsável, sempre de olho no orçamento dos municípios, dos estados e da União.
“Precisamos trabalhar com isso
de forma responsável para que a
evolução do salário mínimo tenha
sustentabilidade”, disse.
Segundo Antonio Neto, presidente da CGTB e membro desta comissão, a comissão tem um
trabalho importante a cumprir na
defesa do trabalho e do emprego
além de estimular o desenvolvimento das políticas de previdência, assistência e desenvolvimento
social. Deverá impulsionar o mercado de trabalho e contribuir para
o crescimento da produção industrial e econômica do país.
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Diretores do Sindpd
no encontro com o
Ministro Luiz Marinho
Luiz Marinho, Ministro do Trabalho e Emprego e Guiba (Heiguiberto Della Bella Navarro), Delegado
Regional do Trabalho de São Paulo,
estiveram na sede nacional da CGTB
no último dia 19.
Nesta visita discutiram com os
dirigentes da entidade as propostas
do ministério para fortalecer o poder
de compra do salário mínimo.
Marinho destacou que, apesar
da crise política que o país está atravessando, a economia está indo bem,
reﬂetindo um processo de maturidade política. Como exemplo, citou o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e o aumento do emprego
com carteira assinada. Nos 31 meses
do Governo foram criados, segundo
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged),
3.252 milhões de empregos formais.
Uma média de 104 mil novas ocupações por mês.

SALÁRIO MÍNIMO

CGTB elabora proposta

para

recuperação do

mínimo

A Central Geral dos Trabalha- de redistribuição de renda seria inódores do Brasil preparou uma pro- cuo, já que poucas pessoas depenposta para a recuperação do salário deriam do mínimo;
De outro, alega-se que a valorimínimo. Entendendo que o salário
mínimo deve ser não apenas um zação do salário mínimo compromeinstrumento de melhoria das con- teria ainda mais as já supostamente
dições de vida dos trabalhadores de deterioradas contas da Previdência
menor nível de renda – contribuin- Social, além de comprometer as
do, assim, para uma melhor dis- contas das prefeituras e a sobrevitribuição de renda -, mas também vência das pequenas empresas.
Examinemos a primeira alegauma poderosa arma no processo de
desenvolvimento econômico, à me- ção, a de que poucas pessoas dependida que pode proporcionar o forta- dem do salário mínimo. Observa-se
a tabela:
lecimento do mercado interno.
Neste documento é apresentado a história do salário míni- Distribuição das pessoas ocupadas
mo desde sua criação até hoje. por faixas de rendimento no Brasil
Mostrando com dados objetivos e
Faixas de
Pessoas
tabelas comparativas o seu desenrendimento
ocupadas (%)
volvimento real e o que isto signiMenos de 1 SM
24.1
1 a 1,5 SM
20,6
ﬁca como poder de compra para
1,5 a 3 SM
28,5
os assalariados.
3 a 5 SM
11,7
Por ser um longo documento,
5
a
10
SM
8,5
aqui, vamos nos deter na avalia10 e mais SM
6,6
ção do momento atual e nas suas
Total
100
conseqüências para recompor e
Fonte: PNAD, 2003
valorizar o salário mínimo.

Duas mentiras contra a
recuperação do Salário Mínimo
Toda vez que se discute a necessidade de adoção de uma política de
recuperação do salário mínimo são
apresentadas para contraditar essa
necessidade as mesmas e surradas
alegações.
De um lado, diz-se que usar o
salário mínimo como instrumento

Segundo o levantamento da
PNAD de 2003, mesmo se considerarmos apenas as pessoas que
recebiam exatamente um salário
mínimo, o universo é considerável: 7,5 milhões de pessoas estavam nessa situação, representando
9,4% dos ocupados; como uma
família média que depende diretamente do salário tem 3,8 pessoas,
28,4 milhões de pessoas, represen6

tando 16% da população brasileira, estão em domicílios cujo chefe
de família ganham exatamente um
salário mínimo.
Na segunda alegação, o argumento de que a valorização do
salário mínimo quebraria a Previdência, as prefeituras e as pequenas empresas igualmente não se
sustentam. Se isso fosse verdade,
como o poder de compra do salário
mínimo, na segunda metade dos
anos 1950, quando nossa economia era mais raquítica do que hoje,
chegou a valer quatro vezes mais
do que o atual, e, mesmo assim,
foi um dos períodos de maior
crescimento da nossa história,
não quebrou a Previdência, nem
as prefeituras, nem as pequenas
empresas?
Essa alegação tem um vício
de origem. Para “demonstrar” a
existência de déﬁcit na Previdência, esse argumento deixa de considerar dois fatores importantes:
1) pela Constituição, o sistema
de Seguridade Social (que inclui
previdência, saúde e assistência)
deve ser considerado em conjunto,
e não isoladamente; 2) o ﬁnanciamento do sistema é tripartite - empregador, empregado e governo - e,
para ﬁnanciar a parte do governo, a
Constituição de 1988 estabeleceu
que o governo deveria criar contribuições, que redundaram na Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), a
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Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e A Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).
O problema, então, não é que
a Previdência quebraria com uma
política consistente de recuperação do salário mínimo. Até porque,
como vimos, o conjunto do sistema
de Seguridade vem apresentando
crescentes e elevados superávites.
O problema é outro: é que esses
saldos vêm sendo utilizados para
formar superávites primários das
contas públicas com vistas ao pagamento dos encargos ﬁnanceiros
da dívida pública, decorrentes, sobretudo, das elevadas taxas de juros praticadas pelo Banco Central.
A taxa básica de juros do Brasil é,
hoje, disparado a maior taxa mundial em termos reais: 14% ao ano,
contra 5% dos segundos colocados
(Turquia e Hungria), 2% dos países
em desenvolvimento, 1,4% da média mundial e 0,4% da média dos
países desenvolvidos.

tuição, ao estabelecer o salário mínimo necessário à manutenção de
uma família trabalhadora.
Nossa proposta contempla os
seguintes objetivos: reposição da
perda anual, aumento real e recuperação das perdas antigas. Para isso,
trabalhamos com três variáveis: a
inﬂação entre um reajuste e outro,
o aumento da produtividade do trabalho entre um reajuste e outro e
um índice de reposição das perdas
passadas.
A reposição da perda anual
com base na inﬂação é óbvia: impede que a inﬂação derrube o poder
de compra do salário. O aumento
real com base no aumento da produtividade é a forma de garantir ao
trabalhador o benefício do resultado produtivo por ele próprio geraDesde a sua fundação a
CGTB luta pela valorização
do Salário Mínimo

Propostas para uma política de
recuperação do salário mínimo
Considerando que, pelos argumentos demonstrados anteriormente, não há qualquer impedimento de
ordem econômica para a adoção de
uma política consistente de recuperação do poder de compra do salário mínimo, propõe-se adotar uma
sistemática que garanta dobrar esse
valor real num período de cinco
anos. Esta seria uma primeira etapa
dentro de uma estratégia mais geral
(que pode durar de 10 a 20 anos)
voltada à reposição do salário mínimo nos níveis exigidas pela Consti7

do. Caso contrário, ainda que o salário real possa aumentar, a renda
se concentrará cada vez mais nas
mãos dos que vivem da renda de
capital. Quanto à reposição das
perdas passadas, este é o caminho
para redimir uma injustiça que
vem sendo cometida há décadas
contra o trabalhador brasileiro.
Uma política de valorização do
salário mínimo, além de promover
a justiça social, tem um signiﬁcado
importante do ponto de vista econômico: pode ser uma importante alavanca para o desenvolvimento do
mercado interno. Para aqueles que
só pensam em mercado externo,
o ideal seria manter o salário nos
pés do chão como forma de reduzir
os custos e, por essa via, adquirir
competitividade internacional. No
entanto, é óbvio que o desenvolvimento econômico de qualquer país
só se auto-sustenta se tiver como
base o dinamismo de seu mercado
interno, que é proporcionado pela
massa salarial. E existe forma menos nociva de melhorar a competitividade: incentivando o aumento
da produtividade via investimento
em ciência e tecnologia.
Para que o salário mínimo duplique em termos reais em cinco
anos, torna-se necessário um reajuste anual de 15% acima da inﬂação.
Esse reajuste seria dividido entre o
aumento da produtividade do trabalho e o índice de reposição das perdas antigas. Assim, por exemplo,
se a produtividade crescer 3% ao
ano (resultado de um crescimento
de 5% do PIB e de um crescimento
da força de trabalho empregada de
2%), o índice de reposição deveria
ser de 12%.

SINDICAL

Sindpd participa do
Conselho Sindical
Há dois anos foi criado no Estado de São Paulo, pelo delegado
regional do trabalho, Heiguiberto
guiba Della Bella Navarro, o Conselho Sindical Estadual e 22 Conselhos Regionais dentro do estado
de São Paulo, que são compostos
por representantes de Sindicatos,
Centrais, por órgãos públicos indicados pela DRT e pelo próprio
delegado regional.
No último dia 06 de setembro,
encerrou-se o primeiro Programa
de Capacitação para Membros dos
Conselhos Sindicais das Delegacias
Regionais de Trabalho, que contou
com a participação de diretores
sindicais indicados pelas Centrais,
formou 80 novos Conselheiros, que
obtiveram informações do funcionamento e atribuições da Delegacia Regional do Trabalho (DRT),
Ministério Público e Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), além
de estudos na área de Saúde e Segurança do Trabalho, Aposentadoria
Especial, entre outros.

João Baptista, Henrique, Ney e Ivan

Entre os dirigentes sindicais
formados, estão os diretores do
Sindpd, João Baptista, Ney Moraes
Pinto, José Humberto Henrique e
Ivan Sidney Teixeira.
O Conselho Sindical Regional
tem como objetivo principal realizar
ações em conjunto com a DRT-SP,
servindo como órgão consultivo, assessorando assim, o Delegado do Trabalho, na ﬁscalização das empresas.
Desta forma, o movimento Sindical
terá condições de utilizar todo o espa-

ço disponibilizado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para intensiﬁcar
e aprimorar estas ações.
Entre as atividades realizadas
pelo Conselho, podemos destacar a
Campanha da Carteira Assinada e a
de inclusão no mercado de trabalho de
pessoas portadoras de deﬁciências.
Conforme a pesquisa bienal
divulgada pelo Sesi (Serviço Social da Indústria), no dia 4/10/05,
aponta um aumento de 9% no número de trabalhadores com carteira
assinada no Brasil. Na indústria, o
crescimento foi de 5%.
O Conselho Sindical e a DRTSP, esperam que mais ações sejam
feitas para a melhoria da vida dos
trabalhadores, contribuindo assim,
para o ﬁm do trabalho precário,
discriminação, assédio moral e
doenças na Saúde e Segurança do
Trabalhador, do trabalho escravo,
infantil e o desemprego.
O Dieese e o DRT já planejam
para breve, a capacitação de novos
Conselheiros.

Eleição para composição da OLT- DATAPREV-SP
As lideranças dos trabalhadores
da Dataprev de São Paulo, em nítida demonstração de unidade, construíram a chapa única denominada
“Chapa Transparência”, que foi inscrita para concorrer a eleição para
composição da Organização por Local de Trabalho - OLT-Dataprev-SP.
Compõem a Chapa os empre-

gados Daniel José da Silva, Eduardo Galvão e Elisa Lorenzini.
A eleição e apuração dos votos
ocorrerá no dia 31 de outubro de
2005. A posse está prevista para o
dia 1º de novembro.
A OLT é um importante órgão
de representação e organização interna dos trabalhadores. Tem atri8

buição de dirigir-se a DATAPREV
ou ao sindicato para o encaminhamento e adequação de soluções para
as questões de interesse dos empregados da Empresa.
Como, por exemplo, o cumprimento das cláusulas do Acordo
Coletivo, e também os problemas
detectados no dia a dia.

SINDICAL

Softmatic
Média de 20% a mais nos
ganhos salariais
em outubro

Os diretores do Sindpd
Ivan, Joel (acima) e
Sérgio Rosa, atuam na
empresa Softmatic pela
organização de seus
trabalhadores

Reunião no dia 01.10,
quando foi apresentado
o programa de carreira
que organiza o quadro de
pessoal da empresa

Após meses de gestões e várias
reuniões com o Sindpd, a empresa
que emprega mais de 100 trabalhadores apresentou seus colaboradores no dia primeiro de outubro, o
programa que organiza seu quadro
de pessoal de carreira.
Todos os cargos foram reestruturados e reclassiﬁcados o que possibilitará uma política correta de
promoção por mérito, antiguidade
e produtividade.
Só nesta primeira fase o reenquadramento resultou num acréscimo de 20% de ganho nos salários
na média.
Numa segunda fase a empresa
se ocupará das progressões horizontais e verticais, avaliando seu quadro
e sua performance individual ajustando e corrigindo os níveis salariais.
A empresa que mantém uma
política de “salário invísivel”,
concedendo cesta-básica no valor
de R$ 200,00, ticket-refeição de
R$ 10,00/dia e assistência médica
subsidiada, negocia com o Sindpd
a implementação do PPR (Programa de Participação de Resultados) e bolsa educação para o ano
de 2006.
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Os empresários Sérgio Contente e Mário Hessel, que dirigem a empresa
Softmatic, criaram e presidem a ONG IDEPAC
(www.idepac.org.br), cuja
preocupação é formar e capacitar a população de baixa renda da Zona Leste.
Os cursos são gratuitos e
voltados para a micro informática e softwares administrativos como: contabilidade, registro ﬁscal, ﬁnanceiro
e folha de pagamento.
A grande realização da
dupla está por vir!
Criar espaço para capacitar e qualiﬁcar turmas
de portadores de deﬁciência
física, inserindo-os no mercado de trabalho na área de
informática.
Tais ações de cidadania
que emprestam colaboração às políticas públicas em
educação, gerando emprego
e renda, têm do Sindpd e da
Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB),
total apoio institucional.

SINDICAL

Campanha Salarial das

Estatais Federais
Trabalhador da Dataprev, um exemplo de luta

Desde o mês de maio o SINDPD participou das negociações,
representando os trabalhadores da
Dataprev-sp nas negociações da
pauta de reivindicações. Lutando
pela ampliação de suas conquistas
e a renovação de seus direitos já
conquistados durante as Campanhas Salariais dos anos anteriores.
Através de diversas paralisações,
quebraram a posição retrógrada dos
órgãos governamentais que determinava um percentual máximo de
reajuste em 8,07%.
Com a disposição de luta dos
trabalhadores junto ao SindpdSP, foi possível uma firme integração na Campanha Salarial Na-

cional e a ampliar o percentual de
8,07%, com mais 2% retroativo
a março de 2005, correspondente
a um nível da tabela salarial, e
1,12% a título de desempenho
funcional, reajuste este a partir
do mês de novembro de 2005, o
que totaliza 11,47%.
Além do reajuste salarial, os
trabalhadores da Dataprev, tiveram
um aumento no Vale Refeição, de
R$ 15,00 para R$ 17,00, num total
de 24 unidades por mês e renovação dos benefícios do Acordo Coletivo de Trabalho.
Este é um exemplo a ser seguido por toda a categoria, onde o
trabalhador se mostra mais cons-

ciente de sua importância como
símbolo de luta e conquistas junto
ao Sindpd.
Houve atualização na redação
do Acordo anterior que foi mantido. Leia a íntegra em nossa home
page: www.sindpd.org.br

A Campanha Salarial
no Serpro
No Serpro a organização nacional dos trabalhadores não surtiu
o mesmo efeito que na Dataprev.
Embora em alguns estados tenha
havido uma boa participação, não
foi obtido um bom nível de mobilização nacional. Assim, nesta campanha os órgãos governamentais
tiveram sucesso com sua proposta
de reajuste salarial de 8,07%. Não
obstante, importantes avanços foram alcançados nas diversas mesas de negociação. Na última mesa
realizada, no dia 01 de setembro,

a empresa apresentou a proposta a
seguir, que foi aprovada pelos trabalhadores na maioria das assembléias realizadas:
• Reajuste linear de 8,07% retroativo a maio de 2005;
• O valor facial do ticket, passou de
R$ 15,00 para R$ 17,00, retroativo
a maio de 2005, mantido os atuais
percentuais de participação;
• Reajuste linear de 1,12% a partir
de novembro/2005, sobre a tabela
salarial reajustada em 1º de maio de
2005,porém vinculado a seguinte
10

meta: Produzir um volume de serviços superior a 1 bilhão de Reais,
até novembro de 2005, aferido pelo
sistema ADARE.
• Pagamento da PPLR 2004 (participação nos lucros ou resultados),
imediatamente após a assinatura do
ACT 2005/2006.
A assinatura do Acordo tem
previsão para ser realizada entre os
dias 18 e 22 de outubro.
Acompanhe e leia a íntegra
do acordo em nossa home page:
www.sindpd.or.br

SINDICAL

Plantão uma prática
cada vez

mais presente

Plantão de diretores do Sindpd nas empresas é como
se fosse um posto avançado do sindicato

O plantão do Sindpd nas empresas tem proporcionado maior
integração com os trabalhadores e
as empresas, a ampliação do diálogo e facilitado decisões que têm
por objeto o fomento da maior lucratividade com o melhor grau de
satisfação do empregado.
Algumas empresas como
.COMDOMINIO, AKAD, AMADEUS, AMDOCS, AMERICANAS.com, BP, C&M, CADMUS,
DATAPREV, GEMCO, MACFEE, MICROSIGA, OGEDA,

PRIMESYS, PRINT LAZER,
SERPRO, SIEBEL, TIVIT, TOPDATA, T-SYSTEMS, VERMONT receberam o Sindpd recentemente.
Os trabalhadores interessados procuram os diretores, que
estão no plantão, para esclarecimentos de dúvidas relativas à
relação empresa e trabalhador,
como também, para se inteirarem
sobre os benefícios oferecidos
aos associados.
Geralmente as pautas destes
plantões são:

- Atuação do SINDPD/SP e programações de eventos;
- Apresentação da Convenção Coletiva de Trabalho;
- Apresentação dos Convênios
SINDPD/SP;
- Filiação;
- Campanha Salarial;

conv

ençã

o co
letiv

- Assuntos Gerais.

O Acesso do Sindpd
é uma conquista
O acesso dos dirigentes sindicais dentro da empresa é uma
conquista da categoria. Está devidamente regulamentada no artigo 61 da Convenção Coletiva
de Trabalho e é respeitada pela
grande maioria das empresas.
Algumas tentam não cumprir o
acordo diﬁcultando o acesso do
diretor do Sindpd, para esta conduta só nos resta indagar: Por
que será?

61ª. GARANTIAS DE ACESSO
AO DIRIGENTE SINDICAL
O dirigente sindical no exercício de
sua função representativa terá acesso garantido pelas empresas para
manter contato ou realizar reuniões
com os empregados.
Parágrafo 1º - O SINDPD enviará ofício assinado pelo seu
Presidente à direção da empresa
contendo a pauta dos assuntos a
serem tratados.
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Parágrafo 2º - Cabe ao empregador, em no máximo 15 (quinze)
dias, determinar, em até 30 dias, a
hora, dentro da jornada de trabalho, e o local, dentro de seu próprio espaço físico, para a realização dos contatos ou reuniões.
Parágrafo 3º - Caso a empresa
não disponha de local adequado
para a reunião deverá ser estabelecida, em comum acordo, um
novo local.

a

Sophus
Criada a Cipa
na Sophus

INTERIOR

Mirian, diretora do Sindpd,
na posse dos membros da
CIPA na empresa Sophus.

Depois de um processo de negociação entre o SINDPD e a direção da
empresa Sophus Tecnologia, de Piracicaba, foi criada a Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes/CIPA.

Com a sensibilização da direção da empresa por parte do SINDPD, foram realizadas Assembléias
setoriais com os trabalhadores para
a participação e inscrições dos interessados a concorrerem no processo eleitoral que transcorreu de
forma tranqüila.
A Comissão Eleitoral foi composta pelos diretores do SINDPD:
Mirian Vieira e Marco Kronka e,
pela empresa, a Sra. Silmara Aparecida Matiussi Rull Arnal.
A posse ocorreu no dia 07 de
setembro, em uma festa promovida pela empresa aos seus funcionários. Os membros empossados para a gestão 2005/2006 são:
Aline Furlan Aboude (eleita),

Conselho Sindical
Regional de Campinas
A nova gestão do Conselho
Sindical Regional de Campinas, do
qual faz parte o diretor do Sindpd,
Marco Antonio Kronka, traçou
como meta a abordagem da Saúde,
Higiene e Segurança dos Trabalhadores. Após uma pesquisa realizada por correspondência eletrônica
aos sindicatos sobre o tema, tevese um perﬁl sobre a realidade do
Movimento Sindical neste assunto.
A grande maioria dos Sindicatos
mantém estrutura especíﬁca para
tratar o trabalhador e encaminhá-lo
às instâncias competentes. Mesmo
assim, a Plenária do Conselho Sin-

dical teve este como tema principal
para comprometer os órgãos públicos com a saúde do trabalhador.
Participaram representes de vários
órgãos, como: INSS, CRST, FUNDACENTRO; estreitando os laços
de parceria e sanando algumas dúvidas que pairavam no ar.
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Fabiana Mota Florentino (eleita),
Alencar Pompermaier Junior e
Gustavo de Araújo Tavares (indicados pela empresa).
O SINDPD já está organizando
a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentesde Trabalho)
com a participação tanto da Sub
Delegacia Regional do Trabalho
de Piracicaba, como também, ao
CRST (Centro de Referência e Saúde do Trabalhador) da cidade. Vem,
também, prestando orientações
para a promoção do Curso de CIPA
e o calendário das reuniões periódicas. Mais uma vez o sentimento
de melhorias e bem estar dos trabalhadores pôde unir os interesses do
SINDPD e da Empresa.

Avanços na
GTCON de
Campinas
A GTCON-Grupo Técnico de Consultores - iniciou o
planejamento para implantação do Plano de Cargos e Salários o que foi acolhido pelo
SINDPD com bons olhos.
A Empresa tem demonstrado empenho para a melhoria das condições de trabalho
de seus empregados, como
por exemplo, na implantação
do Sistema de Bem Estar no
Trabalho e também com o
Programa de implantação da
CIPA, junto com o SINDPD, e
participado em vários eventos
promovidos pelo sindicato.

INTERIOR

Conselho Participativo
revela o sucesso
Sindpd tem
da iniciativa
representante

Posse do

A diretora Loide tomou posse como integrante do Conselho
Municipal de Planejamento Participativo para o ano de 2005/2006.
A solenidade de posse foi no teatro
Castro Mendes de Campinas no dia
14 de Julho.
Este Conselho é uma instância
de trabalho comunitário que se utiliza das discussões e reﬂexões dos
distintos segmentos sociais para
obter uma ampla compreensão da
realidade.
Suas atividades são entendidas
como sendo de integração pública

com a comunidade. Funcionando
como articuladora dos processos de
repasse de conhecimentos técnicos e de
elaboração de propostas.
O Planejamento Participativo foi
criado para discutir
as macrodiretrizes da
cidade, pensadas e
construídas coletivamente num exercício
de participação e de
responsabilidade.

no

CMDM
A diretora do
Sindpd, Loide Mara
Belchior, foi eleita
diretora suplente
do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher (CMDM),
para o Biênio de
2005/2007.
Dr. Hélio, prefeito
de Campinas e
Loide Mara

SOROCABA

Sindicato + Trabalhador = Casa Própria

Excelentes casas térreas isoladas e muito bem localizadas com
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 2 vagas
de garagem, com projeto de fácil
ampliação para mais 1 dormitório, além de um ótimo quintal.

Aproveite agora os benefícios do Convênio assinado entre
o Sindpd, a Caixa Econômica Federal e o Inocoop/SP e venha
morar no que é seu.
Entre em contato com a Regional do Sindpd de Sorocaba e
faça sua inscrição. Rua Newton Prado, 198, Vila Hortência, telefone (15) 3231-4592.

Entrada = Zero
Chaves = Zero
100% ﬁnanciada
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Emprego é

IDENTIDADE...

O Sindpd promoveu no dia 29 de Agosto, no Hotel Jaraguá, duas palestras. Uma sobre
a inserção da pessoa portadora de deﬁciência no mercado de trabalho e outra, sobre
o lançamento da Bolsa de Emprego, que já está a disposição no site do Sindpd.

Para o Sindpd o trabalho é o
principal patrimônio de uma pessoa
e para trabalhar não devem existir
fronteiras ou empecilhos. Não podemos admitir preconceitos como desculpas para não aceitar numa empresa um proﬁssional competente para
uma determinada função só porque
é portadora de uma deﬁciência ou
porque é muito jovem e ainda não
tem experiência ou, ainda, porque já
está velho, com mais de 40 anos ou
próximo disto. Ou, ainda, por falta
de informação sobre as vagas existentes no mercado de trabalho.
Neste sentido, a diretoria do
sindicato está bastante sensibilizada e comprometida com a inclusão
proﬁssional de pessoas portadoras
de deﬁciência física. Tem participado dos programas de colocação
destes
proﬁssionais,
como já noticiamos
anteriormente. Várias
empresas, atendendo
nossas
solicitações,
têm buscado cumprir a
chamada lei de cotas.

A Dra Lucíola Rodrigues Jaime, chefe de ﬁscalização da Delegacia Regional
do Trabalho e Coordenadora
Nacional de Inserção do Deﬁciente Físico; e o Dr. José
Carlos do Carmo, também
auditor ﬁscal, escreveram
juntos o livro “A inserção da
pessoa com deﬁciência no mundo
do trabalho”. Que foi tema da palestra ministrada por ambos neste
evento.
Uma palestra recheada de dados e de reﬂexões sobre a obrigatoriedade das empresas empregarem
estas pessoas, cumprindo as cotas
deﬁnidas por lei e a elucidação de
que estas cotas devem ser preenchidas por pessoas capazes e eﬁcientes
para a função determinada.
Dra. Lucíola lembrou que
4000 empresas já foram chamadas
para regularizarem as cotas para os
PPDs (pessoas portadoras de deﬁciências) e que apenas 136 destas
empresas foram multadas. Sendo
que os ﬁscais podem ser agentes de
modiﬁcação social quando ao chamarem estas empresas informá-las
corretamente sobre a
lei e sensibilizar seus
dirigentes a aplicá-las
com responsabilidade
e consciência.
Muitos
empresários que resistiram
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muito em contratar estes proﬁssionais, hoje dão depoimentos satisfatórios aﬁrmando que diminuíram as
faltas, atrasos e em alguns casos até
aumentou a produção. O portador
quando está no mercado de trabalho
resgata a sua identidade e assume
plenamente as responsabilidades
de seu posto e se destaca pela sua
dedicação.
Ninguém tem que contratar por
pena ou compaixão. O trabalho é
dignidade e identidade para qualquer
pessoa. È só reconhecer sem preconceitos que pessoas podem ter deﬁciências e isto em nada comprometer
sua capacidade produtiva. Que tem
muitos postos de trabalho que podem
absorver estes trabalhadores sem perda alguma para a empresa.
Segundo o dr.
José Carlos, conhecido como Cal,
o Brasil está entre
as 20 maiores economias do mundo
e concorremos com
a Serra Leoa nas
piores condições
de saúde e qualidade de vida. Muitos
destes trabalhadores com deﬁciências são vitimas do
próprio trabalho, ou por acidentes
ou por doença adquirida e muitos
destes trabalhadores podem e devem ser reabilitados.

Emprego é

PRIORIDADE

Distribuição das pessoas
contratadas por tipo de deﬁciência
multipla
506 (1,8%)

auditiva
11.954 (41,5%)

Mais informações podem ser encontradas no site, na revista do Sindpd
nº 07 e, principalmente, neste livro que
recomendamos pela seriedade como trata o tema. Para adquirir o livro entre em
contato pelo fone (11) 3758 7060 ou pelo
e-mail:livroleicotas@bol.com.br

visual
2.071 (7,2%)

reabilitado
3.387 (11,8%)

física
10.131 (35,2%)

mental
786 (2,7%)

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%

Informação promove aproximação
no mercado de trabalho
O diretor do Sindpd
Ribamar Dantas apresentou o funcionamento do
site neste evento e solicita
a sua participação.
A Bolsa de Emprego
do site está no ar e quando
fechamos a edição desta revista contava com pouco mais de 500
currículos e vagas disponíveis para diversas capacitações proﬁssionais dentro de nossa área de atuação.
Como já foi dito anteriormente
a Bolsa de Emprego Sindpd é um
serviço totalmente gratuito prestado às empresas e aos proﬁssionais
da categoria de Processamento de

Dados, Informática e
aﬁns do Estado de São
Paulo.
Este serviço está
à disposição no site
www.sindpd.org.br e
é totalmente iterativo.
Basta clicar o segundo botão à sua esquerda (Bolsa de
emprego), se cadastrar e navegar.
No entanto, ainda se encontra
numa fase experimental. Muitas sugestões para seu aprimoramento já
foram dadas e estamos abertos para
novas sugestões e criticas, desde
que sejam para o crescimento e melhoria da Bolsa.
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Com as sugestões que recebemos estamos refazendo alguns
itens, principalmente os de preservação do patrimônio proﬁssional
tanto do empregador como do empregado, mantendo sigilo absoluto
das vagas e currículos sempre que
necessários.
Colabore com o crescimento
do seu site, o site do trabalhador da
nossa categoria.
Vamos, principalmente colaborar com o aumento de ofertas de trabalho e contra o desemprego. Escreva para bolsadeemprego@sindpd.
org.br ou ligue para 3824 5600 e
fale com o diretor Ribamar Dantas.

NACIONAL

Criação da Receita Federal do
uma união para
o desenvolvimento
A ANFIP, entidade que represenEm conformidade com o exposto
ta os Auditores Fiscais da Previdência
acima, enumeramos a seguir alguns
Social de todo o Brasil tem mobilizados vários fatores que justiﬁcam o
do seus técnicos e concentrado seus
posicionamento favorável à matéria,
melhores esforços com o
tendo em vista que a
objetivo de estudar minucriação da Receita FedeA CGTB e o
ciosamente a idéia de uniral do Brasil atende pleSINDPD apóiam
ﬁcação das ﬁscalizações
namente aos seguintes
a MP 258 e têm
federais desde 1999.
pré-requisitos:
Estendeu o debate
• A unificação de dois
contribuído para
do tema às suas convenórgãos e de duas caras sugestões
ções nacionais, realizadas
reiras que realizam atipara ampliar
a cada dois anos, com a
vidades semelhantes,
participação maciça de
conexas (fiscalizam e
seus benefícios e
seus associados de todo
arrecadam tributos feviabilização.
o País, tendo colhido – ao
derais) inegavelmente
ﬁnal desses encontros
racionaliza os recursos
– ampla aprovação à chamada “uniﬁcapúblicos e simplifica a vida do
ção”, consolidada por meio da Medida
contribuinte;
Provisória 258, em tramitação no Con• Facilita a abertura e regularização de
gresso Nacional.
empresas;
A ANFIP reuniu um expressivo
• Intensiﬁca o uso de tecnologia da innúmero de sugestões para o aprimoformação, com economia de tempo e
ramento de tais iniciativas, transforde custos para a sociedade;
madas em várias emendas sugeridas à
• Reduzindo os gastos operacionais,
referida MP, acolhidas pelo relator da
disponibiliza recursos públicos para
matéria, de modo a que não restassem
outras ﬁnalidades;
ﬂancos abertos que pudessem colocar
• Gera economia devido ao melhor
em risco os fundamentos que norteiam
aproveitamento das instalações e dos
os compromissos históricos defendidos
recursos materiais, tecnológicos e hupela Entidade.
manos;
Em razão de todo esses esforços e
• Uniﬁca metodologias de escrituração
dos resultados obtidos, a ANFIP vem ao
e prestação de informações;
encontro de nossa categoria, represen• Estabelece um processo de integração
tada pelo Sindpd e CGTB com o objeorganizacional seguro e gradual, com
tivo de solicitar apoio para a aprovação
cronograma de transição pelo prazo
da referida matéria, diante da convicção
de um ano;
de que a criação da Receita Federal do
• Não prejudica o custeio previdenciáBrasil viabilizará os pilares essenciais à
rio, garantido pelas fontes constituconstrução de um sistema de Administracionais de recursos para ﬁnanciamenção Tributária moderno, eﬁcaz e capaz de
to da Seguridade Social;
transformar em realidade a justiça ﬁscal
• Permite melhor orientação aos conpela qual todos os brasileiros anseiam.
tribuintes;
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Brasil,

• Estabelece condições para uma tributação mais justa e equilibrada;
• Economiza tempo e custos para os
proﬁssionais a serviço das empresas,
especialmente contabilistas, administradores e advogados;
• Promove o combate eﬁcaz à sonegação e ao contrabando;
• Disponibiliza atendimento único, resultando em melhor relacionamento
com o cidadão;
• Simpliﬁca a prestação de informações
ao Fisco.
Lembrando mais uma vez que esses pontos elencados representam apenas parte dos benefícios resultantes da
aprovação da MP 258.
A Medida Provisória 258/05 trata
da fusão da Secretaria da Receita
Federal (do Ministério da Fazenda) com a Secretaria da Receita
Previdenciária (do Ministério
da Previdência Social). O novo
órgão de arrecadação federal recebeu o nome de Receita Federal
do Brasil e terá um quadro de
aproximadamente 13 mil ﬁscais,
compostos pelos atuais auditoresﬁscais da Previdência, da Receita
Federal e mais mil vagas que serão preenchidas por concurso já
autorizado.

9ª Sindpdfest
inicia

Campanha Salarial 2006
Esta será a 9ª Sindpdfest, a já tradicional festa de Lançamento da Campanha
Salarial do Sindpd. A Sindpdfest é um
momento de aproximação e divertimento
entre os trabalhadores da categoria, seus
amigos e familiares.
“O pessoal já entra em aquecimento,
porque em dezembro começam as assembléias para aprovar a pauta de reivindicação da campanha salarial . A Data Base
é em janeiro, parece longe, mas está bem
próximo.” Com estas palavras o diretor
social Henrique iniciou uma rápida entrevista sobre o evento.

Léo Jaime, Ritchie, Leoni, Kid Vinil
e Paulo Ricardo apresentarão o Show
“Anos 80”, dia 19 de novembro, no
Clube Atlético Juventus.

Calendário das assembléias do Sindpd
para aprovar a pauta de reivindicação
para a Campanha Salarial 2006
Assembléia nas Regionais - 13.12.2005
Nas sedes das Regionais do Sindpd
Assembléia na Capital - 17.12.2005
Rua Lopes Chaves, 531 - Barra Funda

Uma das Assembléias
da Campanha Salarial 2005
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Entrevista com Henrique, diretor do Sindpd
Como será a festa deste ano?
Esperamos que seja um sucesso,
como as anteriores, porém com
uma diferença será uma festa temática.
Temática? Como assim?
Por sugestão do Neto, nosso
presidente o evento terá o tema
“Anos 80”. Representantes do
rock da época, como Leoni, Ritchie, Léo Jaime, Kid Vinil e
Paulo Ricardo, farão o sucesso
da festa. Cada artista apresentará canções que marcaram a
época, como: Ciúme, Menina
Veneno, Tique Tique Nervoso,
Só Pro Meu Prazer, A Vida Não
Presta, Fórmula do Amor, As 7
Vampiras, Eu sou Boy, Educação Sentimental, Garotos. Ao

ﬁnal, todos os músicos se reunirão para homenagear outros dois
ícones da década, como Cazuza e
Renato Russo e tocarão: Pro dia
Nascer Feliz, Exagerado e Geração Coca-Cola.
Vai ser uma festa que tem tudo
para ser muito curtida por todas
as gerações.
Como fazer para participar?
Para os associados estão disponíveis 2.000 convites, totalmente gratuitos, como sempre pois
temos por nossos associados o
maior respeito em tudo que fazemos, principalmente na área
social, para acompanhantes o
custo será de R$ 30,00. Como
citamos acima são 2.000 ingressos para associados portanto não
deixe para última hora para não
ﬁcar sem.
E para adquirir os ingressos e
mesas, já estão a venda?
As reservas estão abertas e os convites estarão a disposição no sindicato a partir de 20 de Outubro.
Reservas podem ser feitas pelo
e-mail benefícios@sindpd.org.

8ª SindpdFest, novembro/2004

Bom som, alegria,
descontração e gente
bonita. Estas são as
marcas da SindpdFest.
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Paulo Sabóia, Antonio Neto e Henrique

br. Basta o associado se qualiﬁcar
como tal fornecendo o número de
seu cartão de sócio do Sindpd e
solicitar a quantidade de convites
para acompanhantes que desejar.
Neste momento ele deve reservar
uma ou mais mesas, caso queira.
Uma mesa para 4 pessoas custará
R$ 20,00 e para seis R$ 30,00.
O que cada convite dá direito? É
só o ingresso na festa?
Cada ingresso dará direito ao
Show, 5 cervejas, 3 salgados, refrigerantes e água a vontade.
Para consumo superior ao estipulado, acima, o custo unitário de cerveja ou salgado será de R$ 1,00.
E o local este ano?
A 9ª Sindpdfest será no Clube
Atlético Juventus, lugar confortável e muito aconchegante. De

fácil acesso, com amplo estacionamento que dá segurança e
tranqüilidade.
Depois da reserva efetuada como
o associado pode pegar seus ingressos e ele pode dar seu ingresso para outra pessoa?
Depois da reserva ele receberá
um e-mail conﬁrmando a sua reserva e receberá instruções para
a retirada dos mesmos no sindpd.
Para a retirada dos convites não
será necessária a apresentação
cartão de documento, pode enviar mensageiro, um trabalhador
por exemplo, pode retirar vários
de uma mesma empresa. Mas,
para a entrada na Sindpdfest será
exigido a apresentação de documento, pois este ingresso é pessoal
e intransferível, só os sócios terão
direito a gratuidade dos convites,
em caso de extravio ou esquecimento da carteira social, haverá
lista atualizada de associados.

Neste ano vamos disponibilizar 4
atendentes para checar os dados
dos associados assim poderemos
agilizar o procedimento.
Mais algum recado para os leitores?
Estamos apostando que esta será
uma das melhores festas que já organizamos aﬁnal, vamos aprendendo com os erros e acertos do passado. Aguardamos sua presença, de
seus amigos e familiares.
Quero convidar você que ainda
não é associado ao Sindpd a fazer
parte desse quadro, não
apenas pela área social a qual sou
responsável, mas pela importância que sua ﬁliação representa na
organização sindical. Um Sindicato se faz forte pela força da categoria que ele representa e pode
acreditar que com você seremos
ainda mais fortes.
Um forte Abraço Henrique.
Visite site www.sindpd.org.br

Anote para não esquecer
• Resevas de ingresso pelo e-mail
benefícios@sindpd.org.br
• Os ingressos estarão à disposição,
na sede do Sindpd, a partir de
29/10/2005.
• Para os sócios do Sindpd os ingressos serão gratuitos.
• O preço para cada acompanhante
será de R$ 30,00.
• O ingresso dará direito a 5 cervejas, 3 salgados, refrigerantes e
água a vontade.
• Para consumo superior ao estipulado, acima, o custo unitário de cerveja ou salgados será de R$ 1,00.
Local: Clube Atlético Juventus
R. Com. Roberto Ugolini, 20
Mooca • São Paulo/SP
Dia: 19 de novembro
Horário: das 22 às 4h
Associado: Grátis
Acompanhante: R$ 30,00 – cada
Mesas: 4 lugares R$ 20,00
6 lugares R$ 30,00
Mais informações pelo telefone (11)
3824-5600 - www.sindpd.org.br
Calendário das Assembléias
Assembléia nas Regionais
Dia: 13.12.2005
Nas sedes das Regionais do Sindpd
Assembléia na Capital
Dia: 17.12.2005
R. Lopes Chaves, 531 - Barra Funda
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SAÚDE

VII Encontro de CIPAs
Saúde Mental em destaque

“Nossa responsabilidade pode ser comparada a de um médico. Nós fazemos
novos sistemas e quando para, toda a empresa para, até que encontremos a
solução. E depois nos cobram: como você não previu isso antes?”
A frase acima dita por um
Analista de Sistemas durante uma
pesquisa, mostra bem o quanto é
estressante a proﬁssão, que lida em
seu dia a dia com uma jornada de
trabalho irregular e principalmente
com a pressão do tempo.
O VII Encontro de CIPAs (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes) realizado no dia 07 de
outubro, na Fundacentro em São
Paulo, contou com a participação
de mais de 100 representantes de
CIPAs, que puderam durante todo
o evento, trocar experiências, expor
os problemas enfrentados em suas
empresas, além de retirar dúvidas
referentes à segurança, saúde e prevenção de acidentes.
O evento contou com a participação de especialistas da área, como
a dra. Lys Esther Rocha, do Ministério do Trabalho, a psicóloga da Fundacentro, Daniela Sanchez Tavares,

o advogado previdenciário do Sindpd, Antonio Rebouças e do diretor
do Sindpd Pérsio Dutra (Peninha).
Entre os principais tópicos do
evento, puderam ser discutidos os
trabalhos referentes à proﬁssão,
saúde mental e legislação.
Nas exposições, os palestrantes afirmaram o compromisso que as empresas devem ter
com o bem estar e a qualidade de
vida dos profissionais que nela
trabalham.
Outro tema exposto foi a CAT
(Comunicação de Acidente de Trabalho), onde o advogado previdenciário do Sindpd, dr. Antonio Rebouças, pôde retirar dúvidas sobre
o seu funcionamento. A CAT deve
ser sempre emitida quando houver
um acidente de trabalho, doença
proﬁssional e do trabalho. Lembrou
também, que a mesma deve ser preenchida pela empresa.
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Saúde Mental
Durante o evento, a diretora do
Sindpd, Arlene Sabóia, expôs um
dos principais problemas veriﬁcados durante o ano no sindicato: a
saúde mental do proﬁssional.
Um dos aspectos explicados,
pelas doutoras Lys e Daniela, é
a diferença existente na doença,
como fator físico e mental.
Na parte física, o trabalhador
pode ir para sua casa e descansar o
seu corpo, o que não pode ser feito
com a mente.
O trabalho do analista é visto
como algo individual, mas não é
a realidade. Quando o proﬁssional
está em fase de criação de um sistema, o trabalho é individual. Mas a
nível social, ele é coletivo. Quando
um banco, por exemplo, faz a propaganda do lançamento de um produto, para uma determinada data, o

analista deve estar com o programa pronto, antes da data estipulada.
Isto torna o trabalho estressante, pois o analista deve correr contra o tempo, e na grande maioria
das vezes, o cliente tem uma idéia
errônea, ao pensar que seu produto já existe, quando na verdade, ele
é personalizado, único e deve ser
criado para se encaixar ao pedido.
Alguns sintomas da doença mental costumam ser queixas de depressão, euforia e síndrome do pânico.
A dra. Lys, explicou que um
dos modos de encontrar a doença,
é identiﬁcar os setores da empresa
que apresentam o problema e não as
pessoas, pois a partir do momento
em que os responsáveis pela área
da CIPA identiﬁcam a doença como
modo individual, estarão excluindo
o trabalhador, conforme lembrou a

Dra. Lyz Esther
Rocha, médica do
Ministério do Trabalho

Dra.Daniela Sanchez
Tavares, psicóloga da
Fundacentro

Lazer é saúde e bem estar
Algumas pesquisas
mostram que trabalhadores
que têm hobbies ou se
permitem usufruir o lazer
rotineiramente sofrem
menos de distúrbios mentais
provocados pelo trabalho.

O Sindpd tem dois convênios, um com o Sesc* e outro
com a Umes*, que oferecem aos
associados preços diferenciados
para freqüentarem diversas atividades culturais, sociais e esportivas com preços diferenciados e
convidativos.
Consulte os sites das duas
entidades para conhecer as programações e respectivos descontos. O Sesc reserva os melhores
preços para os portadores de carteirinha de comerciário, que é a
oferecida pelo Sindpd aos seus
associados e dependentes.
No caso da Umes, qualquer cinema, teatro, casa de espetáculos e
estádios esportivos do circuito co21

mercial ou alternativo dão ao portador da carteirinha direito a meia
entrada (desconto de 50%).
Solicite ao Sindpd sua carteirinha da Umes se for sócio do Sindicato (ou dependente) e se for estudante de escolas técnicas, do ensino
fundamental ou médio.
*SESC (Serviço Social do Comércio) – www.sescsp.org.br
*UMES (União Metropolitana dos
Estudantes Secundaristas)
- www.umes.org.br
Para se associar ou solicitar suas
carteirinhas entre em contato com
o social do Sindpd.

Erradicação da pobreza é debatida
em fórum internacional na China
O 2005’ International Forum on Economic Globalization and Trade Unions, teve
como um dos principais temas, deste ano, a erradicação da pobreza no mundo.

Líder africano Hassan Sunmonu da
OUSA, Antonio Neto da CGTB e Zhang
Junjiu, vice-presidente da ACFTU.

O Fórum aconteceu em Shanghai, na China nos dias 20 e 21 de
Setembro, com a participação de
delegações de vários países vindos
de todos os continentes. O Brasil
também esteve presente com uma
delegação oﬁcial.
E a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil- CGTB participou desta comitiva representada
pelo seu presidente Antonio Neto.
Este ano, Entidades de comércio de Índia, África do Sul, Brasil
e México, que têm participado recentemente no fórum, discutiram,
emitiram opiniões e incluiram estratégias para elevar a taxa de ﬁliações nas entidades sindicais de comércio e a erradicação da pobreza
sob a economia globalizada.
A erradicação da pobreza é
reconhecida como tarefa principal
dos países em torno do mundo, mas
os participantes do fórum exprimi-

ram seu descontentamento
com as políticas atuais que
alvejam o crescimento econômico. Veja abaixo algumas
declarações pronunciadas durante o Fórum.
“Muitos tratados e teses
internacionais foram ajustados para reduzir a pobreza,
mas a maioria deles estão a favor
do capital e não dos setores sociais
e dos trabalhadores” aﬁrmou Alexander Zharikov, presidente da Federação Sindical Mundial. Tanto a
CGTB quanto o Sindpd são ﬁliados
da FSM.
As organizações sindicais em
todos os países devem escolher seu
próprio caminho do desenvolvimento para manter suas condições
nacionais e os interesses de seus trabalhadores em mente, disse Wang
Zhaoguo, presidente da Federação
Nacional de Sindicatos Chineses
(ACFTU).
“Devem ativamente participar
do movimento internacional da
união de comércio e na formulação
das leis internacionais baseadas
na independência, igualdade, respeito, mas contra a interferência
imperialista” disse Wang, também,
membro do departamento político
do comitê central do partido comunista de China.
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“ Ao mesmo tempo que
os países imperialistas, principalmente os
EUA, beiram a estagnação, os países que
adotaram um modo
alternativo direcionado para a produção,
são os que apresentam
os mais expressivos
níveis de crescimento, que é a base para a
prosperidade econômica e social. O exemplo
mais signiﬁcativo é a
China que por décadas tem crescido 8%
ao ano em média. Este
nível de crescimento é
o que tem praticamente sustentado a economia mundial, com a
aquisição de serviços e
produtos do exterior”,
aﬁrmou Antonio Neto,
presidente da CGTB e
do Sindpd.

entrevista

roselysayão
Rosely Sayão é psicóloga
e tem se destacado pelos livros escritos sobre educação
e relacionamento entre pais
e ﬁlhos e pelos artigos que
escreve para a Folha de São
Paulo sobre estes mesmos
temas. Todas as terças-feiras, Rosely participa do Momento família, programa de
Lillian Witte Fibe, respondendo perguntas de internautas no site da UOL.
Atendendo a diversas
solicitações de associadas,
procuramos a Dra. Rosely
para esclarecer sobre alguns
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conﬂitos vividos pela mulher
que trabalha, que valoriza
a sua proﬁssão e ao mesmo
tempo não quer deixar de
lado a sua vida afetiva, doméstica e principalmente a
educação de seus ﬁlhos.
Vamos a seguir reproduzir os principais momentos
de nosso diálogo com Rosely
Sayão. Optamos por manter na escrita o mesmo tom
coloquial da conversa, para
que nossos leitores sintam a
simpatia, a tranquilidade e
a atenção com que Rosely
nos recebeu.
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Podemos falar em uma terceira jornada da mulher,
que não chamaríamos de
jornada de trabalho, mas
sim, uma jornada afetiva
que seria a jornada da mãe
com seus ﬁlhos e da mulher
com seu companheiro?
Podemos sim a mulher proﬁssional, a mulher que cuida da
casa, do lazer e do parceiro e a
mãe, é bem dirigido mesmo.
Para começo quero ressaltar
uma questão, parece que as mulheres não têm escolha, a vida é
muito impositiva de fora para
ela. A mulher tem que ser profissional, sendo profissional
tem que ganhar bem, perseguir
uma carreira, ter sucesso, ter
prazer no trabalho e satisfação.
Tem que ser independente, autônoma e livre, para isto ela
depende um pouco do trabalho
e por isto persegue uma carreira porque tem a conseqüência
do salário.
Tem que estar disposta sempre para a vida sexual e sem
problemas, porque vida sexual
com problemas não vale. Ela
, sai em busca de um parceiro
mas, ao mesmo tempo um único parceiro por um longo tempo, no mundo contemporâneo
não é tão importante. O importante é ter um relacionamento,
tanto, que a gente não pergunta
mais a pessoa: Você é casada?
A gente pergunta: Você tem um
relacionamento?
E, ﬁnalmente a maternidade

Rosely Sayão ao lado de Lillian Witte Fibe, no
programa Momento Família, do canal UOL.

porque obrigatoriamente ela
tem que ter ﬁlho. Então parece
que ela ﬁca, assim, investida de
um super poder..
Ela acredita que tem super poderes para dar conta de tudo
isto e não tem. Algumas coisas
demandam escolhas. Então, é
muito difícil uma mulher, por
exemplo, ter uma carreira proﬁssional de ascendência, que exija
muito dela, e ao mesmo tempo
ter ﬁlho. Uma hora ou outra, ela
que tem que fazer uma escolha
ou, deixa um pouquinho daqui
ou, deixa um pouquinho de lá.
Creio, que o que acontece neste
momento é que ela não vislumbra esta possibilidade de escolher porque sempre acha que se
deixa alguma coisa sai perdendo. Se deixar de ter ﬁlho em prol
da carreira acha que como não
ter ﬁlho hoje?
Então estas imposições sociais
têm sido uma carga muito pesada e isto provoca, na mulher,
uma sensação permanente de
insatisfação porque ela acha
que não dá conta de tudo e não
dá mesmo.
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Escolhas, culpas, mulheres super poderosas, são
produtos da sociedade
moderna?
Não falo da mulher que trabalha regularmente, a maioria das
mulheres como nós, que tem sua
vida regrada, com seu emprego,
seus ﬁlhos e marido. Agora, por
exemplo, uma analista de sistemas, que dá assessoria no Sul ou
no Nordeste, isso já complica a
sua vida se ela for mãe. E não a
da mulher que tem seu emprego
regular e que também já carrega
o peso desta tripla jornada que
já falamos. Quando disse escolha, é mais ou menos isto: Eu
tenho a possibilidade de dar assessoria no Brasil inteiro, e com
isto elevar meu padrão de vida,
tanto no econômico como no social, só que eu vou ter que deixar
meus ﬁlhos, ou eu abro mão disso e ﬁco com meus ﬁlhos.
As mães padecem de uma culpa
incrível. Criou-se uma fantasia
de que as mulheres das gerações
anteriores tinham mais tempo
para os ﬁlhos, podiam ﬁcar mais
com eles. Elas trabalhavam fora
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de casa? Não, trabalhavam dentro da casa, mas não fazia parte
da cultura do mundo este relacionamento mais próximo com
o ﬁlho. Basta tentar lembrar da
realidade, a mãe estava ali na
casa, mas o ﬁlho não estava com
ela, ﬁcava brincando no quintal,
na rua, tinha os amigos ou ﬁcava brincando sozinho. Não tinha
essa proximidade e a mãe ainda
dizia não me atrapalhe que estou
ocupada. Portanto, não tem essa
história de que hoje a mulher sai
para trabalhar e abandona o ﬁlho. Nunca houve
uma relação tão próxima,
um vínculo tão estreito
entre mãe e ﬁlho. Essa
culpa, creio, tem muito mais a ver com essas
imposições e a sensação
que nunca dá conta de
tudo que ela quer
A que você atribui a
conquista desse vínculo entre mães e ﬁlhos?
Podemos chamar de conquista?
Acho que é uma realidade não
sei se é uma conquista, temos
que esperar algumas décadas
para dizer que é uma conquista.
É mais ou menos igual quando
a gente achou que foi uma grande conquista sair para trabalhar,
não foi conquista foi necessidade, fomos levadas a trabalhar,
não foi uma escolha. Tem muitas mulheres que não gostariam
de trabalhar fora. Isso, eu acho,

que a mulher ainda não tomou
ciência, existe uma pressão muito grande sobre o trabalho da
mãe, ela tem que educar melhor
o ﬁlho, ser mais presente e por aí
vai. Ao mesmo tempo vejo que a
mulher trabalha 8, 10, 12 horas
por dia.
Quando a mulher que trabalha
engravida, em geral ela é jogada
de escanteio, porque se sabe que
ﬁlho pequeno dá problemas, tem
que levar ao médico e outras coisas mais. O que as mulheres deve-

Rosely Sayão é psicóloga formada pela PUC de Campinas
e atua há 30 anos.
É consultora em educação e
ministra palestras em escolas
e empresas sobre educação de
crianças e adolescentes. Colunista da Folha de São Paulo
– do Caderno Equilíbrio. Livros
publicados: “Em defesa da escola” (2004, Editora Papirus),
“Como educar meu ﬁlho?”
(2003, Publifolha), “Sexo é
sexo” (1997, Editora Companhia das Letras), e Sexo: prazer em conhecê-lo” (1995,
Editora Artes e Ofícios).
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riam fazer é se unirem, não só as
mulheres, para criarem empregos
de meio período para as que têm
ﬁlhos pequenos, com jornadas de
6 horas, ou no mínimo respeitar
as 8 horas e criarem condições em
empresas que tenham no mínimo
20 mães, para que as crianças ﬁquem na empresa.
Em algumas empresas maiores
se contrata uma ou duas professoras competentes e deixam
a criançada brincando lá, a mãe
ﬁca mais segura. Pode almoçar
com o ﬁlho, na hora do
café vai lá beija o ﬁlho,
não deixa de dar atenção. Hoje, o que se exige
da mulher é que ela deixe
seus ﬁlhos numa creche
fora da empresa, ou com
empregada, ou com avós
e ela ﬁca o tempo inteiro ao telefone, quando
pode, querendo saber
se está tudo bem com a
criança e isto gera muita
angustia.
E como educar os ﬁlhos,
principalmente os adolescentes, nesta realidade?
Se não começa a deﬁnir os vínculos e limites no primeiro ano de
vida não tem como resolver na
adolescência. Mesmo dedicando
toda sua energia para educá-lo
desde pequeno, chegando na
adolescência ele vai virar a mesa
de qualquer jeito, educado ou
não, e achar que o mundo dele é
que é o certo e que seus pais são
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caretas. Adolescência é a fase de
“Bom, agora eu sou senhor de
mim mesmo, eu não aceito esse
mundo careta da minha mãe e
do meu pai” é o momento deles
recusarem o mundo adulto.
Este é um momento delicado
da gente continuar bancando o
que ensinou. Tem mãe que diz:
“Nossa, parece que não ensinei
nada.”, mas está tudo lá guardado numa gaveta, se você conseguir bancar esse período ele
será feliz e acalma. Porque na
verdade ele fala assim, “Eu posso ser muito diferente do que
você queria, você vai continuar
gostando de mim? Mesmo falando palavrão, fumando maconha, abandonando vocês?” E a
gente tem que responder: “Sim,
sim, sim. Mas, veja que você faz
parte desta família e esta família
não permite, isto, aquilo...Aqui
temos um jeito de viver”. Enﬁm, reaﬁrmando tudo o que já
foi ensinado antes. Terminando
a adolescência ele escolhe como
ele quer viver. Ele tem essa possibilidade de escolha e de adquirir personalidade.
Eu gosto de fazer uma comparação, que é mais ou menos quando você recebe de seus pais uma
casa de herança, recebe a casa
do jeito que seus pais construíram, é sua, mas não tem sua
cara. Tem gente que olha quer
fazer uma reforma, outro resolve derrubar a casa e ﬁcar só com
o terreno, tem os que preferem
vender e são muitas as opções

possíveis. A carga educacional
que recebemos é uma herança.
Depois da adolescência, mais
ou menos 19 anos, cada um vai
deﬁnir o que vai aproveitar dela,
como vai adaptá-la para ter a
sua cara.
E os limites e a permissividade na relação com os ﬁlhos?
A mulher que se acha a super
poderosa, pra dar conta de três
tipos de vida, e não vê que ela
tem limites, não é capaz de dar
limites. Como que a gente quer
que um sujeito que se vê ilimitado dê limites a outro ser. Ao meu
ver, aí começa o grande drama.
Existe uma pressão social para
que a gente torne o ﬁlho feliz.
Deixar o ﬁlho feliz é incompatível com a educação. Não temos
que deixar o ﬁlho feliz. Temos
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que formar o ﬁlho para que no
momento que ele puder viver
busque a própria felicidade.
Veja, o ﬁlho está lá jogando vídeo game, vendo desenho, brincando com os amigos e você o
chama para tomar banho, jantar
com a família, fazer lição de casa
ou ir dormir. Se a gente tem essa
coisa de querer ver o ﬁlho feliz, a
gente tem que deixar o ﬁlho fazer tudo o que quer, ver TV, jogar, brincar e, não impedi-lo de
fazer o que estava fazendo, que
para ele estava muito melhor
era o que ele queria. No entanto,
ao atender nossos pedidos ele
ﬁca infeliz naquele momento,
mas aprende o valor. E o valor é
que a minha família acha minha
presença indispensável, importante. Porque ao não solicitá-lo
para o jantar, o almoço, para a
convivência familiar estamos
passando a mensagem de que
ele não é importante para nós.
E a conversa, o diálogo?
Primeiro que não sabemos mais
dialogar. Dialogar é uma conversa entre duas pessoas que
pensam diferentes, achamos
que diálogo é acabar com as diferenças, imposição e não é. Diálogo é respeitar e chegar numa
conclusão, juntos.
As mulheres têm falado demais
com seus ﬁlhos. Nós queremos
impor aos ﬁlhos uma linguagem
adulta, o que não é correto.
Não adianta discursar para uma
criança que não quer escovar
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os dentes, explicando que vai
criar bichinhos porque ela não
vai acreditar e não existe futuro
para a criança. Agora, se a gente propor uma corrida até a pia
e ver quem vai chegar primeiro
para escovar os dentes teremos
mais resultado. Precisamos falar
a mesma linguagem deles, tem
que ser uma coisa mais lúdica e
menos adulta, com a criança.
Com o adolescente já é uma
conversa diferente, é um pouco mais próximo com a de
gente grande. O código de linguagem do adolescente e da
criança é totalmente diferente
do nosso.
Essa diﬁculdade de diálogo a
mulher sofre em todas as áreas, com o parceiro, no trabalho
e com a família. Ela já não discrimina mais, se ela está falando
com o colega de trabalho, com o
marido, com o vizinho.
Estamos falando do padrão
da mulher, já colocada no
mercado de trabalho, que
está numa categoria proﬁssional, que é da classe média, e quando falamos da
mãe solteira, ou carente,
que precisa criar sozinha
seus ﬁlhos?

Na classe média e médio-alta,
a mulher esta cada vez mais independente cada vez mais ela
não precisa de um companheiro, estamos tirando o direito das
crianças de terem pai e mãe. Até
podem se separar, o problema é
que separa e a mulher quer dar
conta sozinha, isso não faz bem
à educação dos ﬁlhos, ou mesmo
para seu crescimento. Em geral
a mulher também diﬁculta o relacionamento dos ﬁlhos com o
ex-marido. Se separam dos maridos, querem ﬁcar longe deles e
acabam afastando esses pais dos
ﬁlhos, a mulher acaba guardando
muitas mágoas e acaba passando
isso aos ﬁlhos, o que não deveria
acontecer, porque ex-marido é
uma ﬁgura e pai é outra.
O que falta muito na educação
dos ﬁlhos é ﬁrmeza e tranqüilidade. No momento que você é
ﬁrme numa posição você ganha
autoridade moral. Quando perde
a autoridade moral apela para
autoridade do grito, brigando o
tempo todo. Ou entrega a Deus.
Exigir uma vida equilibrada, regrada e próspera para
nossos ﬁlhos é uma projeção que fazemos de nossas
vidas?
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É moralismo mesmo, a gente
vê todos os defeitos neles e nos
achamos bem melhor do que
eles. Se a gente não acreditar que
eles serão melhores do que nós,
esse mundo não vai pra frente.
Os nossos pais nos educaram
para sermos melhores do que
eles, hoje em dia os pais não
acreditam que os ﬁlhos tenham
um futuro, eles sempre acham
que os ﬁlhos não vão chegar aos
pés deles.
O que o mundo contemporâneo
valoriza é a juventude, a eterna juventude que não existe. O
jovem é que manda no mundo,
eu posso ter 30, 40, 50, 60 anos
que eu acho que sou sempre “jovem”, eu não posso deixar que o
jovem vença se não eu vou ﬁcar
velho. É uma posição cultural
e nós estamos disputando com
nossos jovens.
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As férias estão chegando...
Convênios

Colônias

Massaguaçu - Hotel Fazenda Bosques do
Massaguaçu. Desconto de 15% Reservas: 08007021046 - site: www.cfbm.com.br
Peruíbe - Portal da Juréia: Reservas: (11) 31155320/3115-6214 - falar com Paulo ou Jaqueline - site:
www.adaee.com.br
Itanhaém - Pousada Suarão - Desc.10% a 20% - Res.:
(13) 3422-1073 – site: www.pousadasuarao.com.br
Praia Grande - Pousada Praia Mirim – Desconto de
10% a 30% - Reservas: (13) 3472-7527 - site: www.
pousadapraiamirim.com.br
São Sebastião - Gaivota praia Hotel – Desc.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) 3115-5320 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
Ubatuba – Hotel Lagoinha – Desc.15% e 25% - Reservas:
(12) 3843-1316 – site: www.hotellagoinha.com.br
Cunha - Pousada Dona Felicidade: Desc. de 20% Reservas:(11) 3931-4459 / (12) 3111-1878
- 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) 39614279 – site: www.estancia3irmas.com.br
Clube de Campo de Alpes da Cantareira – Tel: (11)
3721-2112 – www.mosaicoseguros.com.br

Para consultar os preços e fazer as reservas em
qualquer colônia de férias, entre no site do 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.

Bertioga

Bertioga
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Agora, um 4 estrelas
para as suas férias
Hospedagem e serviço com conforto e requinte é no Ilha Flat Hotel****,
desfrute de um local ideal para as férias de toda sua família

Nas próximas férias, festas de
ﬁm de ano ou carnaval opte por Ilhabela e hospede-se no Ilha Flat Hotel
& Convention Center, um hotel preocupado em preservar o meio ambiente para sempre e oferecer o melhor
a você e toda sua família. Localizado de frente para o mar, na graciosa
Praia do Perequê, o aconchegante
Ilha Flat Hotel possui todo o conforto
e praticidade desejados em um hotel
de praia pelos mais exigentes hospedes, com decoração exótica e atendimento personalizado.
Tudo isto cercado por belos
jardins que fazem parte do conjunto
visual de todo o hotel.
Das suítes se pode contemplar
o mar azul de Ilhabela recortados
de belos veleiros e o verde deslumbrante das montanhas recobertas da
mata atlântica.
Com conforto e praticidade, todas as suítes hospedam de 2 a 4 pessoas e todas estão equipados com ar

condicionado, frigobar, mini-cozinha, TV a cabo (Sky), ventilador de
teto, cofre individual e telefone.
Restaurante com vista para o
mar oferece um cardápio com deliciosos pratos típicos e cozinha
internacional para hóspedes e seus
visitantes e café da manhã como
poucos. O Hotel tem, também, bar
na piscina, quiosque na praia com
serviços do hotel e piano bar.
Você e toda a sua família poderão manter a forma nas salas de ginástica com personal trainner, quadra de tênis, saunas seca e úmida,
piscinas, adulto e infantil. E, mais,
sala de TV e DVD, sala de leitura e
salão de jogos.
Tudo isto no clima natural e
esportivo de Ilhabela, onde existe
a possibilidade da prática de esportes radicais como mergulho, canoagem, kite surf, trilhas pela mata,
rapel, passeios a cavalo, em Jeeps
off road, de escuna, bicicleta.
Além disso tudo, conta com moderna infra-estrutura para realização
de festas, eventos e convenções.

O Ilhaﬂat
Hotel
situase em local
privilegiado
na praia do Perequê, a
3 km da balsa e a 5 km do
centro histórico.

Para os associados do Sindpd,
os preços são super especiais e pagamento poderá ser feito em até 4
vezes sem juros.
Tabela de preços semanal,
de sexta a sexta
Válida a partir de
9/12/2005 até 3/3/2006
Pagamento em 4 vezes sem juros
Dezembro.......................R$540,00
Janeiro.............................R$640,00
Fevereiro ........................R$640,00
Reveilon e Carnaval......R$1200,00
Inscrição nos e-mails do Social:
social@sindpd.org.br
beneﬁcios@sindpd.org.br
Em caso de solicitação superior a
oferta, haverá sorteio para todos os
períodos no dia 15 de novembro.
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Educação com o Sindpd, um
novo passo para você
O Sindpd sempre priorizando o melhor para seus associados e familiares, mantém uma
rede conveniada com as melhores instituições de ensino.
São cursos que vão desde o
Ensino Fundamental ao Supe-

rior, em idiomas, técnicos, de
especialização e pós-graduação.
Faça já a sua inscrição e ﬁque atento aos prazos de inscrições. E não se esqueça de
solicitar na home page do Sindpd www.sindpd.org.br - sua decla-

FACULDADES / CURSOS E COLÉGIOS

ração de matrícula ou rematrícula
para obter os diversos descontos.
Dúvidas pelo tel: (11) 38245600, ramais 5635 e 5636, com
Giovana e Márcia.
Os descontos concedidos
estão sujeitos a alterações.

FIAP – desconto 10% e 19% (somente Pós-Graduação) – www.ﬁap.com.br
FIZO – desconto de 5% a 20% - www.ﬁzo.edu.br
IBIRAPUERA – desc.22% a 33% - www.ibirapuera.br
IESA – desconto de 7% a 25% - www.iesa.edu.br
IMPACTA – desconto de 30% - www.impacta.edu.br
INTEGRADAS DE JACAREÍ – desconto de 10% a
20% - www.fj.edu.br
IPEN/USP – desc.10%- www.ipen.br/ensino/latosenso
IPEP/CAMPINAS – desconto de 15% a 25%
- www.ipep.edu.br
IPEP/SP – desc. 10% a 20% - www.ipep.edu.br
ITALO BRASILEIRA – desc.15% e 20% - www.italo.br
MAGISTER – des. 20% - www.magister.com.br
MAUÁ – desconto de 10% - www.facmaua.edu.br
MONTESSORI – desconto (consulte)
- www.montessorinet.com.br
PIRATININGA – desconto de 10% (exceto Turismo)
– www.faculdadespiratininga.com.br
RADIAL – desconto de 10% - www.radial.br
RIO BRANCO - desc.15% - www.riobrancofac.edu.br
SENAC - desconto de 10% (somente Pós-Graduação
latu senso) - www.sp.senac.br
TANCREDO NEVES – desc.20% - www.tancredo.br
TIBIRIÇÁ – desconto de 5% - www.fati.br
UMC – desc. 20% (exceto medicina) – www.umc.br
UNI-A – desconto de 10% a 30% - www.unia.br
UNIBERO – desconto de 5% a 10% (somente
período noturno) www.unibero.edu.br
UNICAPITAL – desc.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) – desconto de 10% a 30% - www.
uniesp.edu.br

AIEC – desc.5% - faculdade via internet reconhecida
pelo MEC (Cidade de Brasília) – www.aiec.br
ANGLO LATINO – desconto de 20%
- www.faculdadeanglolatino.com.br
ANHEMBI MORUMBI – desc.10% - www.anhembi.br
BRAZCUBAS - desc.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 – desconto de 20% - www.ceinter.com.br
COSTA BRAGA – desc.10% - www.costa-braga.com.br
DRUMMOND - desconto de 30% (noturno) e 40%
(diurno) - somente para ingressantes a partir de julho
de 2005 - www.drummond.com.br
EUCLIDES DA CUNHA – desconto de 10%
- www.fadim.com.br
ENIAC – desconto de 20% - www.eniac.g12.br
FAAC (COTIA) - desconto (consulte)
- www.montessorinet.com.br
FAESP – desconto de 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
FACULDADE DE TECNOLOGIA JOÃO XXIII desc.30% (noturno) e 40% (diurno (somente para ingressantes a partir de julho de 2005) - www.joao23.com.br
FAMOSP – desconto de 15% - www.mozarteum.br
FASUP – desconto de 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) – desconto de 10%
- www.fespsp.org.br
FIA – desconto de 10% - www.ﬁa.edu.br
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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 – desconto de 20% a 30% - www.unisa.br

UNI-A – desconto de 25% - www.unia.br
UNISA – desconto de 20% - www.unisa.br
CURSOS TÉCNICOS
BRASILIANO & ASSOCIADOS – desconto de 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 – desconto de 10% a 20% - Tel: (11) 32666779 - www.treinamentodomini.com.br
EUCLIDES DA CUNHA – desconto de 15%
- www.colegioeuclidesdacunha.com.br
ENIAC – desconto de 20% ( Informática, Turismo,
Hotelaria, Gestão de Negócios ) - www.eniac.com.br
IMPACTA – desconto de 5% a 30%
- Tel: (11) – 3285-5566 - www.impacta.com.br
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10%
- Tel: (11) 3335-1032 - www.monitorcorporate.com.br
SENAC – desconto de 5% (Qualiﬁcação proﬁssional
e técnicos) e 10% (Livres, Extensão Universitária e
Eventos) - 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 06 + 10%)
- www.cobcolegiobrasilia.com.br
BRAS LEME – desconto de 10% para o 1° 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 ALVORADA - desconto: ensino médio de
25% a 45%; fundamental de 25% a 55% (somente
para ingressantes a partir de julho de 2005)
- www.colegioalvorada.com.br
COLÉGIO ANGLO LATINO - desconto de 20%
- www.anglolatino.g12.br
COLÉGIO DOMUS - desconto de 10%
- www.domussapientiae.com.br
COLÉGIO DRUMMOND/PONTE RASA - desconto
de 25% a 60% (somente para ingressantes a partir de
julho de 2005) - www.drummond.com.br
COLÉGIO DRUMMOND/TATUAPÉ - desconto de
25% a 50% (somente para ingressantes a partir de
julho de 2005) - www.drummond.com.br
COLÉGIO IMPACTA - desconto de 30% (noturno) e
40% (diurno) - www.impacta.com.br/citi
COLÉGIO MONTESSORI SANTA TEREZINHA desconto de 10% - www.santaterezinha.com.br
COSTA BRAGA – desc.10% - www.costa-braga.com.br
EUCLIDES DA CUNHA – desconto de 20% (período
da manhã) - www.colegioeuclidesdacunha.com.br
ENIAC – desc.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 (consulte)
- www.montessorinet.com.br
RADIAL – desconto de 10% - www.radial.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
– desconto de 10% a 15% - Tel: (11) 5671-6324
- www.rosablanca.com.br
SENAC – desconto de 5% - Tel: (11) 3236-2000
- www.sp.senac.br
UNI-A – desconto (consulte) Inglês e Espanhol
- www.unia.br
YAZIGI (Unidade Chácara Flora) – desconto de 10%
a 20% - Tel: (11) 5524-1000 - www.magister.br
YAZIGI (São Bernardo do Campo) - desconto de
10% - Rua Rancagua,34
WIZARD (50 endereços) – desconto de 15%
- Tel: (11) 3675-9109
WIZARD (Centro, Jd. Bonﬁglioli, Jd. Arpoador)
– desconto de 20% - Tel: (11) 3242-1210
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No lance
Futsal master
Depois de ﬁcar com o
vice-campeonato
do
Campeonato Metropolitano da Federação
Paulista de Futebol
de Salão, agora se
prepara para
a disputa do

XII Campeonato de
Futsal do Sindpd
Esse ano a competição contou com 16 equipes e foram divididas, na primeira fase, em dois grupos de 8, todas
as equipes jogaram entre si. Na segunda em duas séries,
Ouro e Prata com 2 grupos de 4 equipes em cada série.

Campeonato Estadual de Futebol de Salão Master da Federação Paulista .

Futebol de campo
As equipes Veterana e Principal, participam do Campeonato
Interclubes e continuam agendando amistosos aos domingos,
no campo da Telesp Clube.

Basquete Masculino
A equipe foi campeã dos Jogos da
Cidade, etapa regional Lapa.

Handbol Masculino
A equipe foi vice-campeã dos
Jogos da Cidade, da etapa Regional Lapa.
Saiba mais sobre o futsal de
salão de São Paulo.
contato@jornaldofutsal.com.br
www.jornaldofutsal.com.br

Classiﬁcação
Série Ouro
Campeão: Tecban
Vice-Campeão: EDS-DTC
Terceiro Colocado: Projecto
Quarto Colocado: ADP Brasil
Artilheiro: Walter (Tecban)
Melhor Jogador: Walter (Tecban)
Goleiro Menos Vazado: Denis/
Alessandro (Tecban)
Melhor Goleiro: Carlos
(EDS-DTC)

Série Prata
Campeão: Engebrás
Vice-Campeão: Ecurso
Terceiro Colocado: EDS Commodore
Quarto Colocado: Probank
Artilheiro: Marcelo (Engebrás)
Melhor Jogador: Aurélio (Ecurso)
Goleiro Menos Vazado: Devancil
(Engebrás)
Melhor Goleiro: João Tadeu
(Engebrás)

Futsal masculino é destaque
Os nossos atletas trazem novos títulos e
mostram sua força nos Campeonatos
O Futsal este ano conquistou
o campeonato nos Jogos da Cidade,
etapa Regional Lapa. Na etapa Municipal e na Copa Sport Ação, ﬁcou
com o terceiro lugar.
Na Copa Topper, disputada no
mês de outubro, o Sindpd ﬁcou na
quarta colocação. O torneio contou
com a participação de 440 equipes
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inscritas. A equipe de Futsal, ainda
está na disputa pelo título da série
bronze do Campeonato da Federação Paulista de Futebol de Salão.
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Vôlei masculino
mais uma conquista
A grande revelação do ano, se destacou em todas as competições que participou.
Depois de conquistar a etapa
Regional Lapa dos Jogos da Cidade no mês de junho, a equipe de
Vôlei do Sindpd Prodent, faturou
mais uma. Em uma ﬁnal emocionante contra a equipe da Unisantanna, o Sindpd levou a melhor
em 3 sets a 2 e faturou o troféu da
Etapa Municipal.

Na grande ﬁnal o Sindpd jogou
contra o time de Santos, que possui jogadores de experiência e até
já defenderam a seleção brasileira.
O Sindpd ﬁcou com o vice-campeo-

nato. Foi a equipe de maior destaque da competição, conforme
palavras do senhor Ary Graça,
presidente da Confederação Brasileira de Vôlei.

Master

A equipe de vôlei tem sido
um dos destaques do ano, tendo
participado inclusive do Campeonato Brasileiro de Vôlei Master.

Futsal feminino se prepara para

torneio em Ilha Bela
O Futsal Feminino faz bonito e atletas
conquistam medalha de ouro
Ficou com o vice-campeonato da Copa Sport Ação
da série prata, terceiro lugar nos Jogos da Cidade, etapa regional e conquistou o título
da Copa Corinthians e se prepara para disputar uma competição em Ilha Bela no mês
de Dezembro, onde terá a participação de
equipes de outras cidades de São Paulo.
Destaque para as atletas Flavia e Carolina, que foram medalhas de ouro nas Olímpiadas Universitárias, realizada no mês de
Agosto na Turquia, na modalidade de Futebol
de Campo.

Equipe feminina campeã. No
destaque, Flavia e Carolina, medalhas
de ouro nas Olímpiadas Universitárias
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