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Brasil, uma nação
em disputa.
Maio e junho foram meses de
tanta agitação social que, às vezes,
perdemos a noção do que, realmente, acontece em nossas vidas.
Em maio, começamos festejando e reivindicando no “Dia Internacional do Trabalho” e a festa foi por
conta do aumento do salário mínimo para R$ 350,00 que, à primeira
vista, parece insigniﬁcante, mas é o
maior valor real desde 1985, e pelas
outras vitórias que os trabalhadores
tiveram, principalmente, neste ano,
com o recorde de empregos com
carteiras assinadas, o aumento signiﬁcativo de inclusões de pessoas com
deﬁciências especiais no mercado
de trabalho e o reconhecimento das
Centrais Sindicais, pelo Governo
Federal, através de Medida Provisória assinada pelo presidente Lula, no
dia 8 de maio.
A renda média real do trabalhador cresceu 1,3% em maio na comparação com abril e 7,7% em relação ao mesmo mês no ano passado
- a maior alta da série histórica da
nova Pesquisa Mensal de Emprego
do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística). Reajuste
real do salário mínimo, inﬂação em
queda e aumento das contratações
com carteira assinada garantiram
mais dinheiro no bolso do trabalhador, justiﬁca o próprio IBGE.
Vale, destacar, que talvez a
maior de todas estas vitórias foi a
demonstração de unidade do movimento sindical na grande festa

de 1º de Maio realizada na Avenida Paulista, com a participação de,
aproximadamente, dois milhões de
pessoas, que cantaram e dançaram
ao som dos artistas, que lá estiveram para homenagear e alegrar os
trabalhadores, mas, também, protestaram e reivindicaram a baixa
dos juros, para acelerar o crescimento e promover aumento de emprego no Brasil.
A CGTB - Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil e a CUT
- Central Única dos Trabalhadores,
se uniram para organizar este grande ato. Deixaram de lado algumas
divergências e valorizaram seus
pontos comuns, suas diretrizes e
seus princípios, que sempre foram
de defesa dos direitos dos trabalhadores para terem condições dignas
de vida e trabalho. Uma experiência
que deu certo e foi aprovada pelo
público que se dirigiu para a Avenida Paulista com consciência e vontade de participação, porque lá nem
casas ou carros foram sorteados.
Em maio, ainda, vivemos momentos de violência e medo com os
ataques contra a população de São
Paulo pelo “crime organizado”, que
mostrou para todo o Brasil e para o
mundo o quanto a política de segurança do Estado de São Paulo está
fragilizada, desorganizada e entregue
à mercê das organizações criminosas
em conseqüência da administração
pública que governa São Paulo nos
últimos anos. Foi quase uma semana
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onde o sentimento dos paulistas foi
de abandono e de “desgovernança”.
Como somos brasileiros, temos essa marca de esperança em
nosso sangue, levantamos e tocamos a bola pra frente e, assim,
começamos junho, nos preparando
para as próximas eleições presidenciais e governamentais, com
os partidos políticos fazendo suas
convenções e divulgando seus candidatos oﬁciais. De novo, este ano
o povo se une, na ida às urnas, para
escolher seu destino político nos
próximos quatro anos. E, se une,
também, na torcida para conquistarmos a taça de Hexacampeões
da “Copa do Mundo” de futebol.
O Brasil, este ano, está em disputa
pela hegemonia do futebol e para
eleger governantes que rompam,
deﬁnitivamente, com as políticas
neoliberais, entreguistas e desumanas que foram herdadas do governo Fernando Henrique Cardoso.
Nesta edição, temos uma entrevista com o economista Luiz
Belluzzo, que elucida a política
econômica atual e nos leva a reﬂexões importantes sobre o assunto, o
encontro de CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, de
empresas da categoria, notícias de
mobilizações em algumas empresas, e outros artigos que esperamos
seja do seu interesse.
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SINDICAL

Vitória dos trabalhadores
na Prodam

Sindpd negocia com a Prodam e coordena a mobilização dos
trabalhadores, que garantiu o cumprimento da CCT - Convenção
Coletiva de Trabalho e assinatura de Acordo Complementar.
Desde janeiro, o Sindpd vinha
negociando com a Prodam a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho e a aplicação de 5,5 % de correção nos salários em cumprimento à
Convenção Coletiva. Depois de três
rodadas, a empresa interrompeu as
negociações e o Sindpd convocou
reunião de conciliação no Seprosp
como maneira de forçar a formalização de sua proposta e discutir o
descumprimento da cláusula 15ª da
Convenção Coletiva de Trabalho e
Acordo Complementar Aditivo à
Convenção. Essa iniciativa do Sindpd foi acertada, pois a negociação
se restabeleceu e o acordo foi, enﬁm, assinado depois de duas rodadas de negociação entre a Prodam,
Prodesp e Sindpd.
A diretoria da Prodam propôs
pagar a correção dos salários em
maio, com o pagamento do retroativo a janeiro em quatro parcelas e,
também, corrigir o valor facial dos
vales- refeição a partir de junho.
Considerando a proposta insuﬁciente, os empregados começaram
o processo de mobilização para a
assembléia, marcada para o dia 25
de maio.
O trabalho conjunto realizado
pelo Sindpd, Dipar e CREP, mais
o representante eleito pela assem-

Trabalhadores, unidos e organizados, compareceram maciçamente
à assembléia realizada no terraço da nova sede da Prodam, e diante
dos avanços da proposta aprovaram, com apenas um voto contrário, a
assinatura do acordo.

bléia, foi fundamental e provocou,
ainda mais, o interesse e a participação de todos os empregados nessa mobilização.
Surtiu o efeito desejado e a
empresa avançou na proposta, com
o pagamento da correção de 5,5%
nos salários, vales-refeição e alimentação retroativos a janeiro em
uma única parcela, pagos no dia
30 de maio, além da reinclusão de
cláusulas importantes que pretendiam eliminar, como complementação do auxílio doença, indenização
adicional para empregados. Mas a
maior conquista foi obter da em5

presa a concordância em manter
o regramento da casa consignado
em Acordo Complementar à CCT
- Convenção Coletiva de Trabalho,
que não pode ser alterado sem negociação entre as partes.
Realizada na tarde de 25 de
maio, no terraço do 16º andar da
sede Água Branca, a assembléia
contou com a maciça participação
dos trabalhadores e a votação registrou apenas um voto contrário e
três abstenções.
Parabéns pela demonstração
de união que levou os trabalhadores para essa vitória.

SINDICAL

Dataprev em
greve por tempo
indeterminado
Os trabalhadores da Dataprev
reunidos em Assembléia, no dia 18
de maio, deliberaram por paralisação de 24 horas, a partir de zero hora
do dia 23 de maio, depois de constatarem que a diretoria da empresa
não aceitou as reivindicações dos
trabalhadores, que são de aumento
real, reposição das perdas salariais
e diversas cláusulas sociais. A greve
aconteceu para mostrar que a disposição dos trabalhadores era de ir até
a greve geral se fosse necessário
para garantir suas reivindicações.
Depois de outras rodadas de
negociação sem acordos a greve foi
decretada.

Trabalhadores
iniciam a greve
Na mesa de negociação, no dia
05/06/2006, a Empresa apresentou a
seguinte contra-proposta econômica:
• 5% de reajuste retroativo ao
mês de maio;

•1,9 % no mês de janeiro, sem
retroatividade;
• Vale-refeição/alimentação no
valor de R$ 18,00 a unidade.
Os trabalhadores da Unidade
Regional da Dataprev/SP realizaram
Assembléia Geral dia 06/06/2006,
discutiram e recusaram a contraproposta da Empresa, avaliando-a como
insuﬁciente para recompor as perdas
salariais sofridas, mantendo a greve
por tempo indeterminado.
Vale lembrar que as reivindicações dos trabalhadores da Dataprev,
nacionalmente, são a de reposição
salarial defasada desde 1994, que
somam, até o dia de hoje, 54,59% de
perdas e a manutenção das cláusulas
sociais do Acordo Coletivo de Trabalho de 2006.
A Dataprev muito lucrou com
esse arrocho salarial imposto, pelo
menos, nos últimos 12 anos e, agora,
é hora de deixar a intransigência de
lado e atender a justa reivindicação
de seus colaboradores.

Serpro, também
em greve
Assim como na Dataprev, os
trabalhadores do Serpro - Serviço
Federal de Processamento de Dados, também estão em greve geral,
por tempo indeterminado, por jul-

garem insuﬁcientes as propostas até
então encaminhadas pela direção da
empresa. Acompanhe os resultados
das próximas negociações no site
do Sindpd.
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Probank
cumpre

Acordo

Trabalhadores da
Probank conﬁaram no
Sindicato e conquistaram os reajustes
salariais atrasados e o
compromisso de cumprimento integral da
CCT/2006
A Probank, empresa
terceirizada da Caixa Econômica Federal, depois de
ser comunicada em mesaredonda, ﬁnalmente pagou,
no dia 24 de abril, as diferenças salariais correspondentes aos meses de janeiro
a março de 2006.
O compromisso de
cumprimento integral do
ato em vigor foi assinado
na DRT - Delegacia Regional do Trabalho, depois de
a empresa não ter atendido às diversas solicitações
para que cumprisse com
a CCT/2006 - Convenção
Coletiva de Trabalho 2006.
Além do pagamento já
efetuado, a Probank terá
que cumprir, integralmente, com as demais cláusulas dos termos de nossa
Convenção protocolada na
DRT, conforme o artigo
614, parágrafo primeiro
da CLT - Consolidação das
Leis Trabalhistas.

SINDICAL

Diretores do Sindpd de
olho nas PLRs

Desde 19 de dezembro de 2000, quando a Lei no 10.101 foi
sancionada, garantindo aos trabalhadores o direito de participação
nos lucros e resultados das empresas, os diretores do Sindpd têm se
dedicado a garantir a implementação deste direito para a categoria.

A legislação em vigor determina que a PLR seja negociada
entre a empresa e seus empregados, através de comissão formada
por representantes da empresa, dos
empregados e um representante do
Sindicato ou com a representação
direta do Sindicato.
Veriﬁca-se que a implantação e manutenção do programa de
Participação nos Lucros e nos Resultados trazem reﬂexos positivos
tanto para a empresa como para os
trabalhadores.
Ao receberem a PLR os empregados se sentem reconhecidos e
ﬁcam motivados para que a empresa
cresça e aumente a produtividade,
melhore a qualidade do produto ﬁnal,
se interessam em crescer e aprimorarse proﬁssionalmente. Estes proﬁssionais, geralmente, se mantêm nestes
empregos, diminuindo em muito os
gastos que as empresas têm com rotatividade de mão-de-obra e novos
treinamentos. As empresas que re-

passarem a PLR ganham mais, pois
conseguem formar e conservar seus
talentos, melhoram a relação empresa/empregado e o conjunto do trabalho é realizado com maior satisfação
e comprometimento com os objetivos
e anseios da empresa.
Portanto, não importa o modelo de PLR que a empresa irá adotar,
pois cada uma tem suas particularidades e detalhes técnicos internos
próprios, ﬁcando a critério de cada
uma moldar o programa dentro de
suas necessidades e características
pessoais. O importante é possuir

programas de gestão organizacional
eﬁcientes e ser aberta para negociar
com o Sindicato este direito adquirido pelos trabalhadores brasileiros.
Abaixo, algumas das empresas que já negociaram o Acordo
de PLR com o Sindpd: .Comdominio, Agile Solutions, Alexander
Licinski, Amadeus, Atera, Bull,
BV Sistemans, Conquestione,
Consist, CPM, CSC Brasil, Decision IT, Dexis, DH&C, Discover,
DM&V, Do It, Elucid, Gedas, Geo,
Gic, Groff, GSR7, HB, Humaitá,
Interchange, IS Consultoria, Katalyx, Linx, Metro Dados, Metro Sistemas, Metro Tecnologias,
Mostoles, Network Consulting,
Objetictive Solutions, Primesys,
Repom, Resource Americana,
Resource Informática, Resource Serviços, Resource Siteseeing,
Sapcon, Serac, Sern, Siebel, Software AG, Tata, Telsinc, Tivit,
TPD, Ultracon, União Tecnologia, Web4 e Webtef.

Politec pagou PLR 2005/2006
Como exemplo, citamos o
acordo de PLR - Participação de
Lucros e Resultados, feitos entre
o Sindpd e a Politec garante pagamento de 12% do salário, mais

uma parcela ﬁxa de R$ 55,00 a
todos os trabalhadores da empresa. O pagamento foi feito no dia
05 de maio junto com o salário de
abril de 2006.
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INTERIOR

Regional de
Campinas cresce
com a

categoria

A Regional do Sindpd de Campinas/SP tem, cada vez mais, crescido na atuação sindical junto aos
trabalhadores da categoria. A participação da diretoria nas empresas,
acompanhando de perto as relações
de trabalho, tem dado resultados
que vão desde a formalização do
vínculo empregatício, carteira assinada, até os acordos realizados de

PLR - Participação dos Lucros e
Resultados das empresas. Além da
atuação no Conselho Sindical Regional de Campinas e outros organismos municipais, que interessam
ao trabalhador para melhoria de
suas condições de vida e trabalho e
dos convênios que oferece para os
associados nas áreas de lazer, educação, médica e odontológica.

Alta programada escandaliza
a saúde em Campinas
O Conselho Sindical Regional
de Campinas realizou, no dia 25 de
abril, uma reunião extraordinária,
no Salão Vermelho da Prefeitura
Municipal de Campinas, que multiplicou a intenção e ação de ingressar com uma Ação Civil Pública
no Ministério Público do Trabalho
contra o INSS.
O que motivou a convocação
desta reunião foi a afronta instituída
como prática no INSS a respeito da
“Alta Programada”.
Com isso, os trabalhadores,
mesmo ainda pagando ao Instituto,
ﬁcam à mercê da vontade ou da irresponsabilidade dos patrões. O que
tem acontecido em alguns casos é

que, na previsão de alta, o empregado, sem sua plena recuperação, já
recebe o aviso prévio, isentando a
empresa de suas obrigações legais,
como estabilidade no emprego e recolocação funcional, entre outras,
colocando o segurado à margem de
todas as suas garantias, com mais
diﬁculdades para conseguir um
novo emprego.
Por esse motivo, nesta Plenária
foi montado um grupo de advogados, com a participação do Departamento Jurídico de cada sindicato,
que, reunidos, deram a forma e o
encaminhamento legal para que
isto ocorra, mantendo a iniciativa
política no Conselho Sindical.

Empresas de Campinas e Região que
negociaram com o Sindpd acordo de PLR
Image One Inf., Software Design Inf. , Uriel Tecn., Impetech Inf., Fmdt
Tecn., Cromos Sist. de Inf., Tecwave Sup. e Trein. de Sintemas, Sigma
6 Suporte e Trein., Orion Automação, Tera Studio e Editoração.
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Convênios
FACULDADES E COLÉGIOS:
IPEP/Campinas: desc. 15% a 30%
Rua. José de Alencar, 475 Centro
Fone: (19) 3232.7293 / 32329277
METROCAMP/Campinas: desconto
de 10% a 15% - Rua Rocha Junqueira,
13 Proença - Fone: (19) 2102.6777
COLÉGIO PROGRESSO/Campinas
desc. 15% - Rua Rocha Junqueira, 13
Proença - Fone: (19) 2102.6777
FGV/Campinas e Jundiaí: desconto
de 10% - Rua. José Paulino, 1369
Centro - Fone: (19) 3739.6420
COLÉGIO POLITÉCNICO BENTO
QUIRINO/Campinas: desconto de
30% - Rua José de Alencar, 430 Centro
- Fone: (19) 3234.1565
ESCOLA DE IDIOMAS:
C.N.A – Cursos de Inglês e Espanhol
desc. 10% - Rua Benjamin Constan,
1913 Centro - Fone: (19) 3251.4088
Centro Cultural Americano – Inglês
desconto de 20%.
Rua Joaquim Vilac, 320 Vl. Teixeira
Fone: (19) 3213.8643
OFTALMOLOGIA:
EYE CARE – oftalmologia
Consultas, exames e cirurgias, com
serviços cobrados pela Tabela AMB
(Associação Médica Brasileira 1992),
para atendimento de associados e seus
dependentes.
Rua Dona Prisciliana Soares, 72
Cambuí - Fone: (19) 3294.8711
Av. Brasil, 1368 Jd. América – São
Paulo/SP - Fone: (11) 3065.2420
(agendamento de consultas)
Atende também na cidade de Santos

ARTIGO

O exemplo que
vem da Bolívia
Artigo de Antonio Neto (*) publicado no Jornal Diário
do Comérico e Indústria (DCI) em 05.06.2006

O Presidente da República da
Bolívia, Evo Morales, assustou
setores das elites da América Latina e do Mundo ao cumprir suas
promessas de campanha. Através
do Decreto Supremo 28.701, de
1º de maio de 2006, aﬁrmou com
todas as letras: “O Estado recupera

a propriedade e o controle total e
absoluto dos recursos (naturais)”.
Longe de representar uma
ameaça à Petrobrás e aos interesses brasileiros, como alardeia
parte da imprensa brasileira, a
medida busca aﬁrmar a soberania
nacional do país e fazer cumprir
sua própria Constituição.
A Bolívia é o país mais pobre
da América do Sul. Por 500 anos,
suas riquezas naturais – especialmente estanho e prata – foram sa-

9

queadas por empresas e governos
estrangeiros. Uma guerra inútil
com o Chile, no século XIX, tiroulhe o acesso ao mar. E ao longo
do século passado, suas reservas
petrolíferas foram literalmente
sugadas por gigantescas corporações multinacionais.
Não há no Decreto mencionado uma única linha a indicar que
estaria em curso um processo de
desapropriação ou arresto de bens
de empresas estrangeiras. Está em
pauta apenas e tão somente a soberania do Estado sobre as riquezas
do subsolo, como vários países,
incluindo o Brasil, já ﬁzeram.
O presidente boliviano tomou
essa medida ousada no momento
mais apropriado, no início de seu
governo, quando as condições de
apoio e legitimidade popular lhe
conferem ampla autoridade política para deixar claras suas diretrizes de governo. Foi direto, não
enrolou seu povo, dizendo que
estaria fazendo uma transição ou
esperaria até o ﬁnal de sua gestão
para mostrar de que lado estava.

ARTIGO

A conduta empresarial da
Petrobrás não pode levá-la a pautar-se meramente como mais uma
corporação internacional. Essa
diretriz, acentuada durante o governo Fernando Henrique Cardoso – e mantida pelo atual – tem
razões objetivas claras.
É bom lembrar que a Petrobrás, construída há 53 anos através de uma luta memorável do
povo brasileiro e que atingiu um
grau de competência e eﬁciência
notável graças aos seus trabalhadores, já não é uma empresa integralmente estatal. O governo Fernando Henrique Cardoso cometeu
três verdadeiros crimes contra a
soberania brasileira.
Primeiro, aprovou a Lei
9478/1997, que acabou com o
monopólio estatal do petróleo e
possibilitou a empresas estrangeiras explorar jazidas e a comercializar e exportar petróleo.
O segundo foi vender cerca de
59% das ações da empresa. Destes, 40 % foram comercializados
em Wall Street e 19 % foram passados a investidores e especuladores brasileiros. Embora a maioria
dos votos em sua direção pertença
ao Estado, sua conduta geral tem
sido não a de atender prioritariamente os interesses do país, mas a
de contentar seus sócios privados.
E em terceiro, o governo
FHC assinou, em 1999, um contrato de fornecimento 30 milhões
de metros cúbicos de gás, por 20
anos, com empresas multinacionais que exploravam as reservas

bolivianas. Qual era o problema?
O Brasil consumia pouco mais da
metade deste volume. Houve intensa pressão internacional para
que nosso país mudasse sua matriz
energética hídrica, possibilitando
a produção de eletricidade através
de usinas térmicas. Na raiz desse
fato estava a privatização de nosso
sistema elétrico. Mais caras e mais
poluentes, a instalação de termelétricas, no entanto, era de interesse
das grandes transnacionais do setor que acabaram vindo para o Brasil. O contrato é denominado “take
or pay”. A Petrobrás tem de pagar
pelo gás, mesmo que não o utilize.
Os que insistem hoje num
endurecimento do governo brasileiro para com a Bolívia, em
nome de supostos “interesses nacionais”, são os mesmos que por
anos defenderam e defendem a
privatização de empresas estratégicas, como a Vale do Rio Doce,
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a Embraer, o sistema elétrico, os
bancos públicos e a própria Petrobrás. São os mesmos que advogam um alinhamento maior de
nosso país com os Estados Unidos
e sua política imperial de saque e
violência em todo o mundo.
Recursos naturais não são
mercadorias! São bens estratégicos para a defesa do interesse
nacional. Que a medida do governo boliviano sirva de exemplo para que a Petrobrás volte a
ser integralmente estatal e para
que sejam cancelados os futuros
leilões de bacias petrolíferas em
nosso país.
(*) Presidente da CGTB Central Geral dos Trabalhadores
do Brasil, do Sindpd, membro do
CDES - Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e do
CNDI - Conselho Nacional de
Desenvolvimento Industrial.

ENTREVISTA

Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo
Esta entrevista foi concedida na residência de Luiz Gonzaga Belluzzo,
que nos recebeu muito bem com
sua simpatia e inteligência sagaz.
As imagens que mais chamam a
atenção de quem entra no apartamento do economista formam uma
combinação inusitada. Karl Marx
divide as paredes com dezenas de
fotos do time do Palmeiras. Por
toda parte, cerca de 12 mil livros
completam suas três paixões: a
economia, o chamado materialismo
dialético e o clube do parque Antár-

tica. Belluzzo formou-se em Direito
pela USP, estudou Ciências Sociais
na Faculdade de Filosoﬁa, Ciências
e Letras, também na USP. Acabou
por se graduar em economia, completando seu doutorado pela Unicamp, em 1975, onde é professor. É
ainda consultor editorial da Revista
Carta Capital desde 1996.
Em 2001 foi incluído no “Biographical Dictionary of Dissenting Econo-

mists” entre os 100 economistas
heterodoxos do século XX.
Recebeu Prêmio Intelectual do Ano
- Troféu Juca Pato – edição de 2005.
Concedido pela União Brasileira de
Escritores (UBE), pelo livro: Ensaios
Sobre o Capitalismo no Século XX.
Pela extensão e profundidade da
conversa, não tivemos espaço para
deixá-la na integra nesta revista.
Mas, está a disposição no site
www.sindpd.org.br
A seguir os principais trechos.

Qual a sua avaliação da economia
brasileira sob o governo Lula?
Belluzzo - O Lula assumiu em momento muito difícil. Porque não só existia o
temor da eleição. Havia um temor também, por parte dos mercados ﬁnanceiros
e das agências de risco, sobre o que o
Lula poderia fazer. E isso ocorreu em
um momento de encurtamento da liquidez, pelo menos durante boa parte de
2002. O Brasil naquela época já tinha se
livrado do estigma da valorização cambial, o Brasil teve um choque externo
de contração da liquidez, que moveu o
câmbio para cima e acelerou a inﬂação.

Logo em 2003 quando o governo entrou, a situação internacional claramente
já tinha mudado, os ﬂuxos de capital se
reanimaram, os emergentes começaram
a receber mais dinheiro, aquela secura
desapareceu, o câmbio começou a se
mover na direção contrária. Primeiro a
política de metas tomou como missão
reduzir e rapidamente a taxa de inﬂação.
Eles não mantiveram por muito tempo
as taxas de juros reais em níveis suportáveis, quando toda a economia mundial
já tinha mudado de rumo. O cenário já
tinha começado a mudar de uma maneira muito clara, tanto que eu, em

uma reunião com o Palloci, disse a ele:
“Você irá manter isso, você irá deixar
que o Brasil outra vez seja objeto de
um movimento especulativo?”
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Você quer dizer que esta política de
juros altos estimula o capital especulativo no país?
Belluzzo - Não. O capital é especulativo por deﬁnição. Por deﬁnição o
capitalismo é especulativo. Se, na verdade, oferece uma oportunidade ou faz
arbitragem, você tem o preço de dois
ativos que estão fora do lugar, você
vai migrar do ativo mais barato para o

ENTREVISTA
que está mais caro, até equalizar esses
preços. Eu estou simpliﬁcando a coisa. Acontece que com a taxa de juros
é diferente. Quem ﬁxa a taxa é o Banco
Central. Então tem uma taxa de juros
ﬁxada fora do lugar, o cara vai arbitrar
contra você e os preços vão convergir.
Então você ganha permanentemente. E
quem entrou aqui em 2003 com muito dinheiro, ou que fez operações com
Reais, muito alavancada, como ocorre
nesses mercados de dívida ativa, ele
ganhou os juros mais a valorização do
câmbio. Ou seja, melhor do que isso
só dois disso. Então, o Banco Central
foi lento, foi inepto, não sei, em regular as taxas de câmbio. Acabei de ler
um relatório Banco Mundial em que
ele diz, que diferentemente do ocorrido
nos anos 90, os países emergentes em
geral, os países em desenvolvimento,
não deixaram seu câmbio se valorizar
e tiveram taxas de juros mais cuidadosas, acumularam muitas reservas para
exatamente preservar essa capacidade
de manejar a taxa de juros doméstica
e não prejudicar o nível de atividade.
O Brasil é uma exceção. O Brasil foi
uma exceção absoluta nesse período,
porque manteve as taxas de juros muito altas e deixou câmbio valorizar. Foi
a moeda que mais se valorizou durante esse período todo. Então mais uma
vez, pela segunda vez, o Brasil perdeu a
oportunidade de acompanhar os demais
emergentes no seu desempenho de crescimento. Nós tivemos um crescimento
muito abaixo, mas muito abaixo mesmo,
comparando com o crescimento dos outros emergentes. Hoje já está claro que
o câmbio valorizado está prejudicando
as exportações. Nós tínhamos superávit
com a China e temos déﬁcit.
Inﬂação, taxas de juros e política cambial determinam as relações econômicas internas e externas do país? Como
essas relações se complementam e em
que instâncias do governo?
Belluzzo - O principio da política é o
seguinte. O Banco Central tenta coordenar as expectativas do setor privado.

“E hoje, o relatório do
Banco Mundial, que eu
acabei de ler, recomenda
que os países tenham
cautela. Recomendam
agora, porque nos anos 90
eles diziam, abram tudo,
deixa correr.”
Com as taxas de juros, ele no fundo
regula a capacidade de preciamento
do setor privado. Quer dizer, ele diz o
seguinte: olha se a inﬂação ultrapassar
essa faixa que eu determinei, eu vou
aumentar a taxa de juros. Então vocês
irão ter perda de emprego, de produção. É um mecanismo de coordenação
como outro qualquer. Na verdade mitiﬁcaram a política de meta inﬂação. Parece que é assim, como se fosse, digamos, o dogma da santíssima trindade. E
a economia não é esse tipo de dogma,
porque a política monetária muda o
tempo inteiro. Antigamente a regra era
o controle dos agregados monetários,
depois passou para período de controles quantitativos. Os chineses, por
exemplo, eles fazem de tudo. Eles são
muito pragmáticos. Eu dizia que o manejo foi inadequado. Por que? Porque
era visível que o fator que tinha desencadeado aquela necessidade de manter,
de subir e manter os juros altos, esse
fator tinha desaparecido. O Brasil nunca foi cuidadoso com a sua política de
abertura ﬁnanceira. O Brasil foi muito
descuidado, escancarou tudo. E hoje,
citando novamente o relatório do Banco Mundial, que eu acabei de ler, ele
recomenda que os países tenham cautela. Recomendam agora, porque nos
anos 90 eles diziam, abram tudo, deixa
correr. O fato é que o Brasil pagou um
preço alto por isso, inclusive na dívida
pública interna. Nos anos 90 o tucanato fez a abertura ﬁnanceira com taxas
de juros estratosféricos. As taxas de
juros reais eram de 21%. O que aconteceu? O cara trazia dinheiro para cá e
nós ﬁzemos U$ 70 bilhões de reserva
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emprestada. E quando o dinheiro entra,
o dólar entra, você tem que converter
em reais, porque ele pertence a alguém,
vira depósito à vista nos bancos. E o
Banco Central para reduzir a capacidade dos bancos em cima destas reservas
ampliadas, emite dívida pública. Então
quando nós saímos do Plano Collor a
dívida pública era de 61 bilhões. Hoje
ela é de um trilhão e carteirada. Esse
desastre ﬁscal é apontado hoje como a
causa do baixo crescimento brasileiro.
E como ﬁca, então a balança comercial? A relação importação e
exportação?
Belluzzo - O que me assusta na discussão do câmbio, para voltarmos ao
nosso tema inicial, é que não é o que
está ocorrendo com a balança comercial agora. É o que está ocorrendo com
o investimento. É o seguinte, se você
tivesse uma empresa de eletroeletrônicos. Tem um país com câmbio valorizado, ou seja, onde a exportação vai
ﬁcar mais difícil. E outra com câmbio
desvalorizado, onde é que você colocaria a sua fábrica? Você está querendo
onde é mais vantajoso você exportar.
O que o Banco Central está fazendo é
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simplesmente criminoso. Porque você
está chutando, afastando o investimento direto estrangeiro. No ciclo anterior,
dos anos 90, o movimento de capitais
estava praticamente dividido em empréstimos e investimentos direto, e indireto às vezes, é a aquisição de empresa já existentes ou investimento novo.
No caso do investimento novo, a China
capturou a maior parte por causa das
condições que ofereceu aos investidores. O Brasil afugentou o investimento
direto. Basta olhar nos setores em que o
Brasil tem déﬁcit. Foram os setores que
mais cresceram neste período. Foram
empresas que não vieram para cá, dos
quais nós somos importadores. Agora
a composição mudou. Caiu muito a
participação dos empréstimos bancários, de outros, da emissão de bônus,
do endividamento, e aumentou muito o
investimento direto. Mas nós não estamos capturando ainda boa parte desses
investimentos. Capturando muito pouco. E os que nós pegamos nos anos 90,
foi por conta das privatizações.

discussão se na verdade o governo tem
que cortar as despesas correntes para
aumentar o investimento público etc. O
que acontece é o seguinte, você criou
uma situação por conta da herança e
da política econômica subseqüente, se
criou uma situação, que também não
vamos negar que as taxas de juros altas
engordaram a dívida pública durante
esse período todo. Continuam engordando no governo Lula. E aí o pessoal
pede mais superávit primário. E aí o
que você faz? Você corta o investimento público. Porque cortar as despesas
correntes, todo mundo fala que precisa
reduzir as despesas correntes. Mas isso
é uma coisa muito complicada. Até se
fosse possível, seria desejável, mas é
muito complicado. Porque as pessoas
não se dão conta de que despesas correntes precisam pagar os policiais, os
agentes penitenciários que cuidam do
PCC, os médicos, os enfermeiros, os
hospitais, os professores das redes públicas de ensino, e outros serviços que
o Estado não pode deixar de prestar.

Pelo o que entendi, a crise que vivemos hoje se originou ou se intensiﬁcou na década de 90? Então é mesmo
uma herança maldita?
Belluzzo - O governo Lula herdou essa
desgraça. O governo teve que fazer superávit primário de 4,25, que ﬁca essa

Nesta situação, então, prevalece à
necessidade do superávit primário,
mesmo que com isso cresça os juros?
E como ﬁcam as dívidas públicas?
Belluzzo - Obviamente o Brasil foi
obrigado a fazer superávit primário,
mas é como você enxugar gelo, você
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faz o superávit primário, ou seja,
você gasta menos, arrecada para abater a dívida pública, mas a taxa de juros engorda. Então você enxuga gelo.
Porque a taxa de juros incide sobre o
ﬂuxo da dívida. Então você tem uma
taxa de juros de 10% real, ou seja,
descontado da inﬂação, para que
você tenha um ganho na relação dívida PIB, é preciso que além de você
ter um superávit primário, você tenha
um crescimento do PIB maior do que
o crescimento dos juros. Se os juros
são maiores do que a taxa de crescimento do PIB, a relação de dívida
PIB não se estabiliza. Então seria desejável que o Brasil nesse momento
não reduzisse o superávit primário,
mas se comprometesse com certas
metas. Em 1993, o superávit foi de
5,2 no ano. Mas, já foi mais alto do
que os 4,25 que é a meta atual.
Com um superávit primário alto a política social não ﬁca comprometida?
Belluzzo - Menos a política social e
mais o investimento público. Porque o
Brasil nos anos de crescimento alto ele
tinha empresas públicas. Tinha Eletrobrás, Petrobrás, a Siderbrás, a Telebrás,
Cosipa e outras. Esse conjunto de empresas que é chamado de setor produtivo estatal, o que fazia? Ele tinha uma
certa independência para programar
os seus investimentos e isso deﬁnia o
horizonte de investimentos para o setor privado, quer dizer, o seu Bardella
e todas as indústrias de bem de capital,
se preparavam para fornecer os equipamentos para as empresas públicas que
estavam aumentando suas capacidade.
Então você mantinha a taxa de investimento bastante elevada. O investimento
público tem uma função coordenadora.
Hoje em qualquer economia, qualquer
que ela seja, há esse planejamento. Na
economia americana isso está disfarçado
sob a forma do gasto militar. Mas o gasto
militar nos EUA é uma coisa de 500 bilhões de dólares. Isso é o que? Encomenda ao setor privado, etc. Eles queimam
no Iraque, eles jogam tudo fora.

ENTREVISTA
Uma herança da política econômica
que o Governo Lula recebeu e que
não conseguiu mudar como seria necessário?
Belluzzo - Uma herança, uma administração do PT, que foi, em minha opinião, precária. Eu posso dizer isso com
liberdade, pois já disse isso a vários
deles. Foi desnecessária, porque amarrou o país em uma taxa de crescimento
baixa, apesar dos progressos que nós
tivemos na área social e isso é inegável, foram muitos progressos, a coisa
do mínimo foi bom, a política de bolsa
família foi importante, mas isso ainda
não é suﬁciente para fazer com que a
população brasileira avance na direção
de um sistema de convivência mais moderno. Ou seja, é preciso que você, com
o perdão da palavra, resgate as pessoas
dessa situação social precária, dando
emprego e dando a ela autonomia. Era
isso que tinha que ser o projeto de um
partido de esquerda aqui no Brasil.
Apesar disso em abril foi um recorde
a taxa de formalização de empregos.
Belluzzo - Foi um recorde. Isso é muito
bom. Mas o fato é o seguinte, o emprego
e a renda precisam crescer muito mais
do que cresceram, para que você volte
a ver o Brasil como um país em que as
condições de vida são decentes para
todo mundo. Quando você olha, por
exemplo, os países europeus, e avalie
situações concretas como, por exemplo,
vou falar da Suécia. A ﬁlha da minha
empregada casou-se com um Sueco.
Foi para lá com ela e chegaram lá seis
meses depois e já receberam o benefício
do estado, que é de mil e cinqüenta coroas, um auxílio universal, eles dão para
todas as famílias. Eu não estou pedindo
isso para o Brasil, mas acho que nós estamos muito longe disso que temos de
colocar como horizonte.
O que falta para seguirmos o caminho do desenvolvimento econômico e
crescimento social?
Belluzzo - Eu estava dizendo que o
capitalismo brasileiro foi um relativo

sucesso como capitalismo periférico
no começo dos anos 1980 e depois, infelizmente, as condições mudaram e o
Brasil não foi capaz de se ajustar adequadamente. A crise da dívida externa
nos anos 1980 foi terrível, destruiu
as ﬁnanças públicas, gerou aquela inﬂação pavorosa de 80% ao mês e não
gerou condições favoráveis para que
o país e suas lideranças repensassem
adequadamente as políticas de desenvolvimento.
Nessa perspectiva, temos agora as eleições para presidente da República, dos
governadores, do Congresso Nacional
e das Assembléias legislativas.
Belluzzo - Eu temo que na verdade esta
campanha, também ela, transcorra muito na discussão de quem roubou mais,
na questão moralista. E aí é um campeonato sem vencedores. É um campeonato
de quem está participando desta porﬁa,
digamos assim, só tem perdedores. E
o maior perdedor provavelmente é o
eleitorado. Agora nós não podemos nos
esquecer que nos últimos 20 anos, você
teve uma tremenda deterioração da situação social, uma tremenda deterioração
das instituições. E nós cuidamos muito
pouco dessa reforma institucional. Nós
tivemos a oportunidade, depois das denúncias do Roberto Jefferson, de fazer
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uma reforma política e não ﬁzemos.
Adianto que eu acho que esse congresso não faz reforma de coisa nenhuma.
Eu acho que diﬁcilmente, mesmo com
campanha eleitoral, com televisão, diﬁcilmente isso vai escapar da vitória do
Lula. Porque mal ou bem o Lula tem
identiﬁcação com o povo. O povo sabe
que no período do Lula mesmo a economia crescendo pouco, ele defendeu
as condições de vida deles. Aumentou o
salário mínimo, fez a bolsa família, fez
os Pró-Uni, as taxas de inclusão... Sem
dúvida alguma isso tudo é muito importante. E aí a Veja vem, com uma matéria
que só pode ser coisa de lunático, dizendo que o povo vota com a barriga. E vai
votar com o que? Não vamos discutir
qual a parte do corpo que as elites brasileiras votam.
Falta de princípios ou de maior capacitação política para os partidos e
seus candidatos para estabelecerem
projetos políticos, econômicos e sociais para o Brasil?
Belluzzo - Você não tem os debates políticos sobre os problemas. Você vê que
a contribuição do Congresso para esse
debate é praticamente nula. Eles passaram o ano inteiro votando cassação
de parlamentar, que teria recebido pelo
mensalão e absolvendo notórios mensalistas por um lado e por outro lado
participando, aparecendo na televisão
com as comissões. Agora eles passaram esta legislação eleitoral um pouco
as carreiras, uma ligeira reforma, mas a
questão central para mim que é a do ﬁnanciamento das campanhas eleitorais
Isso é uma coisa fundamental, você
aqui você criou a cultura do caixa 2.
E na verdade você da uma condição
desiguais para quem está disputando
eleição. Porque quem não tem acesso,
quem não quer fazer essas coisas e tem
muita gente que não faz e eu garanto
por exemplo que o Plínio de Arruda
Sampaio jamais faria um negócio desses, eu ponho minha mão no fogo por
ele. Mas ele entra na disputa com desvantagem, entre outras pessoas.

ENTREVISTA
A reforma da previdência está há
muito em tempo em pauta, é polêmica e trata diretamente de direitos
adquiridos e da qualidade de vida.
Qual sua opinião a este respeito?
Belluzzo - Você não pode começar a
discutir a previdência sem se dar conta,
por exemplo, que anos de crescimento
baixo faz com que uma parte importante da população produtiva não consiga
emprego formal, não paga previdência,
e, portanto você tem uma queda de receita aí. Então, crescimento baixo é um
dos fatores que dá esse déﬁcit na previdência. A outra coisa é a desigualdade
de situações. Você tem na verdade que
a previdência brasileira foi construída
a partir de defesa de posições corporativas. Os funcionários públicos têm

uma previdência, os privados têm outra, dentro dos funcionários públicos
você tem diferenças importantes. Tem
o problema das carreiras de estado. Um
policial deveria ter uma previdência diferenciada. Mas precisa ser discutido e
explicado para a sociedade. Ele vai ter
porque ele sai na rua e vai defender a
gente. É o nosso escudo. Um juiz que
vai dar uma sentença ele precisa saber
que irá ter independência suﬁciente
que ele não vai depender de ninguém
quando ﬁcar velho. O sistema de saúde,
as coisas do SUS, que é uma criação
interessante, mas poderia melhorá-la
bem. Melhorar os salários dos médicos. Você quer segurança pagando R$
500,00 para o policial, quer o médico a
mil reais, isso não vai dar certo.
A privatização da previdência, proposta durante o governo do Fernando Henrique, e que ainda tem muitos
defensores no Congresso Nacional,
nos parece equivocada e um crime
contra os trabalhadores. É realmente um engodo?
Belluzzo - Mais do que isso. Faz a
conta de quanto você irá contribuir e
de quanto irá receber. Eu já ﬁz para
várias pessoas. Em geral a renda de
quando o benefício é indeﬁnido, ou
seja, quando você tem contribuição
deﬁnida benefício indeﬁnido, isto depende de uma série de fatores. Depende, por exemplo, se a taxa de juros cai
muito, provavelmente você irá receber
menos. Se o mercado de capitais vai
mal, você tem um problema qualquer,
você tem uma perda no valor da sua
cota. Por que aquilo está apoiado em
quem? Em ativos ﬁnanceiros, ou ativos
reais. Mas em geral, por exemplo, no
Chile a Bachelet vai fazer uma reforma no sistema previdenciário. Por que?
Porque foi um fracasso. Mas ninguém
diz que foi. Ninguém diz que foi um
fracasso a reforma feita pelos militares.
Eles estão se aposentando agora, quando eles começam a receber eles entram
em pânico. Porque eles saíram do sistema público e foram para o privado,
15

eles entram em pânico. Eles recebem
uma miséria. Não da para você apoiar
o sistema previdenciário no sistema
privado. Você pode utilizar o sistema
privado como uma coisa complementar. Mas não substituir um pelo outro.
É um dever do estado. Isso é uma coisa
que foi conquistada a ferro e fogo durante o século XX.
Para concluir, qual a mensagem que
gostaria de deixar para a categoria
de tecnologia e informática abrangida pelo Sindpd?
Belluzzo - A mensagem que vou deixar
é a busca de não votar em branco. Porque é um protesto ineﬁcaz. E veriﬁcar
qual dos dois candidatos é o que tem
possibilidade de abrir perspectivas de
transformação do País naquela direção que eu apontei. Saber, o que isso
irá melhorar as condições de vida, no
sentido de ampliar a liberdade e a autonomia do cidadão.
O Lula está apontando até pela entrada
do Guido Mantega no Ministério da Fazenda que está em uma direção que eu
acho mais conveniente para o Brasil. O
problema do Alckimin é que você tem
que levar em conta as forças que estão
em torno, não as forças políticas, mas
as forças sociais.
Para mim, isso é simbólico. Com quem
eles se reúnem? Quem é que o circunda? Não estou falando dos políticos,
mas, sim, da sua base social, como
candidato.
Eu não acho que isso seja pecado. Em
todos os países é assim mesmo. Os ricos têm seus candidatos. É o peso da
democracia. Agora, se estou falando
para assalariados, funcionários, eu tenho que dizer que meu voto vai para
o Lula. Apesar de eu ter assinado um
manifesto pelo Serra. Se fosse o Serra, eu votaria no Serra. Porque eu acho
que o Serra tem esse espírito publico,
apesar de ele estar no partido errado. Já
disse isso várias vezes para ele. Ele tem
más companhias. A convivência dele é
ruim. Mas, nesse caso, eu não tenho nenhuma dúvida.

Presidente Lula legaliza

centrais sindicais e cria novo
conselho tripartite
Duas MPs - Medidas Provisórias assinadas pelo
presidente Lula, no dia 8 de maio, legalizou
centrais sindicais e criou o Conselho Nacional de
Relações do Trabalho (CNRT), formado pelo governo,
trabalhadores e empresários. Além de enviar ao
Congresso projeto que regulamenta cooperativas de
trabalho, a ﬁm de impedir que sirvam para suprimir
direitos dos trabalhadores já conquistados.

A legitimação das centrais vai reforçar-lhes o
poder de negociação nos embates com o empresariado e, conseqüentemente, fortalecer os trabalhadores em geral. Por isso, alguns setores patronais já
protestam contra a legalização das Centrais.
Para conquistarem o reconhecimento enquanto
Central Sindical, as entidades terão de se enquadrar
nas regras deﬁnidas na MP: Filiações mínima de
100 sindicatos, sendo ao menos um de cada região
do país e em cinco setores econômicos diferentes;
além disso, cada sindicato ﬁliado deverá ter ao menos 10% dos empregados sindicalizados do setor.
A legalização das centrais deverá criar uma
nova realidade no sindicalismo brasileiro, mas
muitas arestas ainda precisarão ser aparadas. A
MP nada fala sobre seu sistema de custeio, até
porque qualquer mudança neste terreno exigiria
alterações na Constituição. As centrais já anunciaram que vão lutar para garantir as suas fontes
de ﬁnanciamento.

Os dirigentes de todas as centrais e até mesmo
de várias confederações destacaram a legalização
como a medida de maior impacto deste pacote. A
iniciativa do governo Lula tem um forte simbolismo. Nunca na história do Brasil as centrais foram
reconhecidas legalmente. Na fase recente, até adquiriram legitimidade política, mas careciam de
respaldo legal. Até hoje, atuaram como uma espécie
de organização não-governamental (ONG). Nada
obrigava o governo Lula a assentá-las em instâncias como o FNT- Fórum Nacional do Trabalho, O
CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social, CNDI - Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (Conselhos tripartites, onde os
trabalhadores são representados pelas Centrais).
Nem, o patronato a aceitá-las em negociações.
“Elas, as centrais, dependiam de boa-vontade. Agora, com a MP, não”, aﬁrmou Osvaldo Bargas, que
foi coordenador-geral do FNT e hoje cheﬁa o gabinete do ministro do Trabalho, Luiz Marinho.
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Conselho Nacional de Relações do Trabalho
O Conselho tripartite, com cinco representantes de
trabalhadores, cinco de empresários e cinco do governo
será um espaço permanente de debates das relações capital-trabalho e de formulação de políticas para o setor.
Sua criação segue o espírito da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de incentivo ao diálogo e à
negociação entre estes setores, expressando a vontade
do governo e da sociedade para avançar leis e procedimentos que contribuam com o crescimento social e
econômico do país.

Servidores em Conselhos de Estatais
Na solenidade, o ministro Luiz Marinho aproveitou para informar que o governo está estudando
um modo jurídico - por meio de lei, decreto, portaria, não está certo ainda - que autorize os funcionários de estatais federais a indicar representantes
no conselho de administração das empresas – Petrobras e Banco do Brasil, por exemplo. A presença
dos servidores junto à cúpula pode ser um mecanismo adicional de vigilância sobre a diretoria.

Cooperativas de Trabalho
Ainda, dentro pacote trabalhista, o presidente Lula
despachou ao Congresso um projeto que regulamenta o
funcionamento de cooperativas de trabalho. O governo
vai reconhecê-las, deﬁni-las do ponto de vista legal e estimular sua criação formal seguindo dois objetivos básicos. O primeiro será evitar que as cooperativas permitam
ao empregador ﬂexibilizar e, principalmente, sonegar direitos trabalhistas aos funcionários e o segundo, apoiar
cooperativas montadas legitimamente por trabalhadores
marginalizados (catadores de lixo, por exemplo). Para
sua viabilização está prevista a criação de um programa
nacional de ﬁnanciamento às cooperativas com dinheiro
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
O projeto de regulamentação do funcionamento das
cooperativas do trabalho ainda é polêmico entre as Centrais. A CGTB, por exemplo, considera insuﬁciente para
deter a formação de cooperativas fraudulentas. Segundo
estudos recentes, já são mais de 6 milhões de brasileiros
explorados nas chamadas coopergatos, com rendimentos
miseráveis e sem qualquer direito trabalhista.

Lula reconhece que pacote sindical
é só um passo, mas altamente positivo
Como o próprio presidente Lula confessou durante o seminário da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), ocorrido no Rio de Janeiro, seu governo ﬁcou aquém das expectativas no que se refere aos avanços na área sindical e trabalhista. Após o
mea-culpa, ele enfatizou que precisaria de mais tempo
para “corrigir as mazelas do passado”, resultantes da
estagnação econômica e das políticas aplicadas pelo
governo FHC. “Recuperar esse tempo perdido leva
mais do que um mandato de presidente. Uma coisa
em política que eu odeio é dar um passo grande, ter
uma distensão e não conseguir dar o segundo passo”,
tentou justiﬁcar. Para ele, o novo pacote visaria exatamente superar o atraso. É um passo inicial, mas altamente positivo!
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1º de Maio
de unidade e comemoração
Com a Avenida Paulista lotada de trabalhadores com suas
famílias, a CGTB e a CUT, representadas pelos seus presidentes,
Antonio Neto e João Felício, respectivamente, deram início às comemorações do 1o de Maio Uniﬁcado, lembrando a origem deste
dia e conclamando a todos para
se unir e lutar pelos interesses da
classe trabalhadora.
A principal palavra de ordem
foi: “Democracia, Emprego, Renda e Ampliação de Direitos para os
trabalhadores brasileiros”.

Com a palavra os
presidentes das Centrais
Sobre a simbologia do 1º de
Maio para a classe trabalhadora,
Felício, presidente da CUT - Central Única dos Trabalhadores, destaca que é um dia de protesto como
sempre foi na história da CUT e
que a Central reconhece os avanços
que os trabalhadores conquistaram
no governo Lula, em especial o aumento no poder de compra do salário mínimo, a elevação da massa
salarial do País, o aumento de traba-

lhadores com carteira assinada e os
investimentos na agricultura familiar. “Mas nós queremos um outro
Brasil, nós queremos um Brasil que
cresça, em média, 5% a 6% ao ano,
queremos que essa imensa massa
de jovens entrem no mercado de
trabalho, queremos um Brasil que
não haja tanta agressão às pessoas
no mercado de trabalho. Por exemplo, as pessoas sofrem acidentes
do trabalho na construção civil, no
setor de alimentação, cortadores de
cana, etc.; o Brasil é ainda um país
profundamente desumano nessa

Na foto acima, o ex-Delegado do Trabalho Guiba, a ex-prefeita de São Paulo Martha Suplicy, o presidente
nacional da CUT João Felício, o Senador Aloisio Mercadante e o presidente nacional da CGTB Antonio Neto.

A CGTB e a CUT unidas realizaram uma das maiores
comemorações do “Dia do Trabalho” já vistas em São Paulo
e comemoraram, com aproximadamente dois milhões de
pessoas, o maior salário mínimo real desde 1985.
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área, portanto, só podemos falar em
democracia quando o trabalhador
for profundamente respeitado.”
“Este 1º de Maio Unitário entre
a CGTB e a CUT é um marco histórico na luta dos trabalhadores. A semente desta unidade foi plantada na
Campanha que elegeu Lula. As elites
apodrecidas não engoliram, até hoje,
um operário na Presidência da República. Queriam e querem derrubar
Lula pelo que ele faz de bom para
os brasileiros.” Com estas palavras
Antonio Neto, presidente da CGTB
- Central Geral dos Trabalhadores
do Brasil, iniciou seu discurso.
Neto, emocionado, lembra, entre outras coisas, que foram criados
quase 04 milhões de empregos com
carteira assinada. “Alguns, mal-intencionados, diziam que para criar
empregos tinha que acabar com os

nossos direitos. Era mentira, queriam voltar para a época da escravidão. São contra o Bolsa Família,
que atende a mais de 08 milhões de
famílias. Dizem que é esmola. Porque nunca passaram fome.”
E conclui, aﬁrmando: “nossas
centrais sindicais unidas conquistaram o salário mínimo de R$ 350,00.
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Avançamos muito e as elites querem voltar para trás, querem nos
humilhar, baixar nossa cabeça. Mas
o que eles temem mesmo é o que
juntos ainda vamos conquistar”.
“Neste 1º de Maio uniﬁcado
em conjunto com a CGTB estamos
construindo cada vez a unidade
dos trabalhadores em defesa dos
seus direitos e de um Brasil com
crescimento econômico”, aﬁrmou
Edílson de Paula Oliveira, presidente regional da Central Única dos
Trabalhadores (CUT-SP), um dos
coordenadores do evento realizado
na Avenida Paulista.
Paulo Sabóia, Presidente da
CGTB-SP e diretor do Sindpd, lembrou que: “Nós, trabalhadores, sempre fomos o esteio das grandes lutas
pela defesa dos interesses da Pátria.
A CGTB foi fundada e existe sob

Ao lado, o cantor
Daniel e a dupla Edson
& Hudson. Abaixo o
pianista e maestro
João Carlos Mantins

a luz deste princípio que impulsiona os trabalhadores, com unidade,
para a conquista de condições de
vida digna e pelo crescimento econômico e produtivo do Brasil”.

cantou o Hino. “Foi a maior demonstração de que a música não
está restrita à elite, ela é maior,
é democrática porque une as pessoas”, aﬁrmou o maestro.

Alexandre Pires
se emociona e
vibra na Paulista

A dupla Edson & Hudson
e o cantor Daniel
agitaram a multidão

O artista Alexandre Pires, que
abriu a festa cantando ﬁcou emocionado com a receptividade do público
e com a oportunidade de se apresentar numa data que, segundo ele, é a
cara do povo brasileiro: determinado, trabalhador, sofrido e que precisa de oportunidades, motivação
e esperança. “Eu acredito que tudo
vai melhorar”, foi com esta frase
que Pires marcou sua participação
no mega-show do 1º de maio.

A dupla sertaneja Edson &
Hudson emocionados com o evento gritaram: “Nós acreditamos no
povo brasileiro”, para a platéia
que delirou com esta manifestação solidária e cantou todas as
músicas dos artistas. Hudson disse, ainda, que tem certeza que
nossa gente possui potencial para
driblar as situações ruins. “Mas
para que tudo dê certo é preciso
união”, completou.
Para surpresa de todos Daniel
foi chamado ao palco, aí a Paulista “pegou fogo”. Os trabalhadores
vibraram com as músicas e o carinho dos artistas. Daniel aﬁrmou
“ser uma honra apresentar-se na
Avenida Paulista, o centro ﬁnanceiro do País, justamente na data
em que comemoramos o “Dia do
Trabalhador” e que é preciso saúde
e trabalho para o povo brasileiro,
só assim vamos garantir o pão de
cada dia”.

Orquestra de jovens
da periferia foi o ponto
alto da festa
Um dos momentos mais emocionantes do show foi a execução
do Hino Nacional pela Orquestra
Bachiana Jovem, formada por 35
jovens da periferia de São Paulo.
Regida pelo pianista e maestro,
João Carlos Martins, a apresentação comoveu o público, que junto
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Neto: “Bandeira da
Independência e
do crescimento une
CGTB e CUT”
O presidente da CGTB, Antônio Neto, destacou a importância
da mobilização unitária no 1º de
Maio na Paulista, em reunião da
Executiva da CGTB, que deliberou sobre a preparação da Central
para o “Dia Internacional dos Trabalhadores”, de 2006.
“É a primeira vez na história
de duas Centrais Sindicais que
vamos fazer um 1º de Maio uniﬁcado em defesa da independência
do Brasil, de nossa soberania, da
redução contínua das taxas de juro
e pela ampliação dos direitos dos
trabalhadores do campo e da cidade. Esta é a bandeira do progresso

social que une a CUT e a CGTB.
Serão centenas de milhares de pessoas no ato, mostrando a unidade
da classe operária brasileira por
uma política nacionalista de desenvolvimento econômico com justiça
social”, aﬁrmou Antonio Neto.

Lutas
Neto sublinhou que já foram
realizadas outras lutas em conjunto, “como as marchas em Brasília,
em 2004 e 2005, atos e plenárias
pela recuperação do salário mínimo, que resultaram em expressiva
vitória de 20,9% de aumento real

Antonio Neto, presidente da
CGTB e Edílson de Paula Oliveira,
presidente da CUT/SP.

nos últimos três anos do governo
Lula”. Além disso, frisou, “garantimos no acordo com o governo
que será formada uma comissão
quadripartite - que atuará permanentemente pela recuperação do
mínimo, dos valores das aposentadorias e pensões e pela redução de
jornada de trabalho para 40 horas
semanais, entre outros itens”.

Compromisso
“A partir de agora vamos continuar realizando história, de forma
que esta data possa ser celebrada
com a unidade dos trabalhadores
em um momento que temos um
governo comprometido com seu
povo. E, acima de tudo, se preparando para uma nova era de avanços sociais no Brasil”, lembrou o
presidente da CGTB.
“Vamos ampliar esta unidade e a
luta pelo reconhecimento das Centrais Sindicais, com mudanças na
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atual legislação, possibilitando sua
oﬁcialização em lei na atual estrutura do sindicalismo brasileiro”,
completou Neto.

Caminhoneiros
O vice-presidente da CGTB
e presidente do Movimento União
Brasil Caminhoneiros (MUBC),
Nélio Botelho, apontou que “as delegacias do Movimento espalhadas
pelo País afora nas capitais, principais cidades e nos entroncamentos
de inúmeras rodovias, trabalharão
junto com a Central no sentido de
aumentar nosso poder de organização, assumindo a marca CGTB
com os adesivos estampados em
seus caminhões. Nossa Central
está irmanada na luta desta categoria sofrida, pela defesa dos ﬁnanciamentos dos novos caminhões,
redução dos preços altos do combustível, das taxas abusivas nos
pedágios espalhados nas rodovias
privatizadas durante o governo de
Fernando Henrique, por segurança
e melhorias nas estradas”.

Soberania
O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil e do Mobiliário
(Sintracom) de Campo Grande e
presidente regional da CGTB-MS,
Samuel da Silva Freitas, acrescentou que, “neste 1º de Maio, nosso
verdadeiro compromisso é com a
soberania do Brasil e a defesa intransigente dos direitos socioeconômicos e trabalhistas da classe
operária. Por isto, estamos mobilizados em todo o Estado, com grande unidade das lideranças sindicais,
pela manutenção da unicidade sindical e o crescimento econômico
auto-sustentado”.

Evolução do Salário Mínimo
Real Médio(1) entre 1980 e
2006(2) revela que o novo
valor médio anual supera o
patamar registrado nos últimos 25 anos e que o salário
mínimo de R$ 350,00 é o
maior salário mínimo real.
Fonte: MTE, IPEA, IBGE. (1)
Inﬂator: INPC-IBGE. (2) Valor
2006 estimado considerando a
inﬂação projetada pelo mercado Boletim Focus/Bacen.
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Aposentados ﬁzeram e
fazem história
“Nos meus 81 anos de idade, depois de tantos 1º de Maio,
eu ﬁco feliz em ver o povo na rua
lembrando uma data que representa tanto para nós, que representa
tantas lutas, inclusive daqueles que
morreram em favor da classe operária”, aﬁrmou Oswaldo Lourenço,
da Executiva Nacional da CGTB e
presidente do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Estado
de São Paulo. Segundo Lourenço,
“esse ato unitário é uma demonstração da força dos trabalhadores.
Eu acredito que aqui está a verdadeira base para reeleger Lula”.

Encontro de CIPAs
enfrenta MITOS e TABUS
Inclusão social, CAT
- Comunicação de
Acidentes do Trabalho,
SUS - Sistema Único de
Saúde, perícias médicas
e assédio moral são
temas polêmicos e
quase sempre tratados
de forma burocrática
e superﬁcial, dando
espaço para se
criar mitos e tabus
sobre estes aspectos
relacionados
diretamente com a
saúde do trabalhador.
Nesse encontro, esses
temas foram tratados
destemidamente e com
grande envolvimento dos
participantes.

O VIII Encontro de CIPAS das
empresas da categoria, que ocorreu
no dia 07 de junho, foi um dos melhores que aconteceu nos últimos
8 anos. A escolha dos temas, dos
palestrantes e a participação dos cipeiros nos debates foram responsáveis pelo sucesso do evento.
Os dois temas, Saúde do Trabalho no SUS/RENAST e Inclusão
dos Portadores de Necessidades
Especiais no Mercado de Trabalho,
foram apresentados com profundidade e lucidez, instigando os participantes a reﬂetir sobre o assunto e
se posicionar, principalmente, sobre
a inclusão no mercado de trabalho
de pessoas com necessidades especiais e sobre os procedimentos do
INSS nas perícias médicas.
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Saúde do Trabalho
no SUS / RENAST
Participaram, dessa mesa,
como palestrantes: Yamara Bragatto de Oliveira - Coordenadora
do CRST Freguesia do Ó, Carlos
Eduardo Bellinati - Coordenador
do CRST Lapa e Pérsio Dutra
(Peninha) - Diretor Nacional de Finanças do DIESAT e Secretário de
Saúde do Sindpd.
A RENAST - Rede Nacional
de Saúde do Trabalhador, é uma
rede desenvolvida de forma articulada entre o Ministério da Saúde,
as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Tem como objetivo articular, no âmbito do SUS, ações de
prevenção, promoção e recupe

ração da saúde dos trabalhadores
urbanos e rurais.
Dra Yamara iniciou sua apresentação depois da exposição de
um vídeo sobre vários depoimentos
de como as pessoas conceituam termos tão comuns no nosso dia-a-dia,
tais como trabalho, saúde e doença.
Ela esclareceu que a responsabilidade pela saúde do trabalhador é
sempre do SUS, tanto para acidentes do trabalho como nos casos de
doenças adquiridas, porque é através do INSS que a perícia médica
estabelece a necessidade de afastamento ou retorno ao trabalho.
A assistência de média e alta
complexidade relacionada com os
problemas e agravos à saúde devem
ser, também, competência do SUS.
Veja alguns exemplos comuns para
a categoria abrangida pelo Sindpd:
• Problemas relacionados com o
trabalho em turnos;
• Alterações neuroﬁsiológicas relacionadas ao trabalho;
• Transtornos mentais condicionados pela organização do trabalho;
• LER/DORT;
• Doenças provocadas pelo Assédio
moral.
“Não adianta apenas tratar a
doença, é necessário modiﬁcar o
ambiente de trabalho.” Sobre as doenças do trabalho (LER, Assédio e
outras), aﬁrma Dra Yamara e conclui ressaltando: “Quem é mais inocente: o trabalhador que morre por
acidente do trabalho ou o inocente
que morre de bala perdida? Pela
Lei, os dois.”
O Coordenador do CRST da
Lapa, Carlos Eduardo Bellinati, fez

Dra. Lucíola, chefe da
ﬁscalização do DRT/SP e
Peninha, diretor do Sindpd,
durante apresentação

questão de lembrar algumas estatísticas assustadoras para a saúde e vida
do trabalhador em São Paulo. “Morrem mais trabalhadores de acidentes
no trabalho do que de AIDS, dengue
e outras. Quantas pessoas morreram
no ano passado na cidade de São Paulo de dengue? Nenhuma. O número
de mortes por acidentes do trabalho,
aproximadamente 3.000, como colocado pelas estatísticas, é subjetivo.
Calcula-se um número bem maior.”
Peninha, diretor de saúde do
Sindpd, destacou a importância de
se dar mais atenção aos problemas
de saúde mental ocasionados pelo
assédio moral.
“O assédio moral não caracteriza, ainda, emissão do CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho,
porque os peritos do INSS não reconhecem como causa de alguma possível doença que poderia ser enquadrada no âmbito da Saúde Mental.
O Sindpd recebe, por semana,
de dois a três trabalhadores, com
queixas de assédio moral.
Apenas seis casos de assédio
moral no trabalho, até hoje, foram
reconhecidos pelo INSS. Entre eles
o de uma associada do Sindpd”
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E continuou aﬁrmando “O assédio não acontece apenas com peões,
mas também com a diretoria e com
pessoas de mesma hierarquia.”.

Inclusão dos Portadores de
Necessidades Especiais no
Mercado de Trabalho
- Dra. Lucíola Rodrigues Jaime
- Chefe da Fiscalização da DRT/SP
- Delegacia Regional do Trabalho
- João Baptista Domingues Neto
- Diretor do Sindpd
Dra. Lucíola iniciou aﬁrmando
a necessidade de precisar o termo
PPD - Pessoas Portadoras de Deﬁciência, que tem sido utilizado
por todos, inclusive pelas próprias
DRTs de forma equivocada. “As
pessoas não portam deﬁciência e,
sim, tem a deﬁciência.” Completa que esta expressão esconde um
preconceito de exclusão provocado, principalmente, pelo medo de
enfrentar a realidade. Nossa cultura
e educação não nos preparam para
convivermos com pessoas com deﬁciências física ou mental, ou negamos ou superprotegemos numa
atitude discriminatória que traz a
mesma conseqüência: o alijamento

deste ser do convívio social e, portanto, do mercado de trabalho.

Obstáculos à inclusão do
deﬁciente – Dra. Lucíola
• Discriminação e preconceito, entre eles a familiar;
• Preconceito dos colegas de trabalho;
• Saber quem são as pessoas com
deﬁciência;
• Existir uma capacitação e um nível
real de exigências para contratar;
• Classiﬁcação geral da pessoa para
ser deﬁciente, como já acontece
mundialmente, menos no Brasil.

Alternativas para contratação
– Dra. Lucíola
• Não contratar por contratar, mas
valorizar o proﬁssional e não a deﬁciência;
• Reuniões coletivas com as empresas, DRT, Sindicatos e Gerência da
empresa;
• Fiscalização indireta - não para multar
e, sim, para encontrar uma solução;

• Mostrar a necessidade da contratação,
sensibilizar gerentes e funcionários;
• Convenções Coletivas.

Principais sinais de
cumprimento das cotas
• Preocupação de todos os setores
da sociedade;
• Campanhas institucionais em andamento (televisão, rádio, etc.);
• Comércio receber a pessoa com
deﬁciência como consumidor.

Ações em andamento
• Campanha da Fraternidade: Levanta-te e vem para o meio;
• 1ª Convenção Internacional dos
Direitos da Pessoa com Deﬁciência, em janeiro de 2007.

sociedade. Sempre existe uma pessoa com necessidade em seu bairro, rua, prédio, que pode conseguir
um emprego, se você comunicar
à sua empresa ou o próprio Sindicato. Pois a empresa e o sindicato
também não sabem onde ela está,
alguém precisa comunicar.”
Uma das frases que calaram
fundo foi a de Peninha ao denunciar
a gravidade da situação da política
de saúde em São Paulo: “Trabalho a
gente até consegue, mas saúde...”.
O Sindpd dispõe em seu site www.sindpd.org.br - de um banco
de vagas, que possibilita, por parte
da empresa, a inclusão das vagas
disponíveis e, por parte do trabalhador, a inclusão do seu currículo.

João Baptista, diretor do Sindpd, pede a participação das empresas e das CIPAs, para atuarem
ao lado do Sindpd. “Não adianta
apenas o Sindicato trabalhar sozinho. É necessária a participação da

Criando CIPAS

A CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma comissão
composta por representantes dos empregadores e dos empregados, dentro
das empresas, e tem como objetivo a
preservação da saúde e da integridade
física dos trabalhadores, incluindo a
de todos aqueles que interagem com
a empresa.
As CIPAS devem ser constituídas
em empresas privadas, públicas, so-

ciedades de economia mista, órgãos
da administração direta e indireta, instituições beneﬁcentes, associações
recreativas, cooperativas, bem como
outras instituições que admitam trabalhadores como empregados.
O Sindpd realiza estes encontros entre
as CIPAS anualmente e estimula as
Sipats - Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho, nas empresas da categoria, porque reconhece
que a Segurança do Trabalho começa
no trabalhador. Daí a necessidade de
informá-lo e treiná-lo através de cur25

sos, palestras e textos elucidativos na
revista e no site.
Caso sua empresa ainda não possua
a CIPA constituída, entre em contato
com o Sindpd e peça todas as orientações necessárias para formar a CIPA
em sua empresa.
Regida pela Lei no 6.514 de 22/12/77
e regulamentada pela NR-5 do Ministério do Trabalho, a Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes - CIPA,
foi aprovada pela Portaria no 3.214
de 08/06/76, publicada no DOU de
29/12/94 e modiﬁcada em 15/02/95.
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Pós-parto

depressão e infelicidade

podem e devem
ser tratados

O nascimento de uma criança
sempre foi considerado, ao longo
da história, um fato que modiﬁca
um lar. Desde a reacomodação dos
móveis até a necessidade de novos
papéis e atividades por parte do casal. Em várias culturas do passado
ao nascer um bebê, a mãe re-cebia
apoio da comunidade, geralmente,
familiares e vizinhos, que passavam
seus costumes e tradições de geração em geração. Os grupos sociais
eram menores, por isso, conseguiam
preservar os costumes e crendices.
A estrutura familiar sofreu grandes
modiﬁcações na sociedade contemporânea, as famílias estão menores
e mais isoladas socialmente. Os
hábitos utilizados pelas mães, herdados culturalmente, estão sendo
abandonados em grandes centros
urbanos devido às recentes necessidades econômicas e habitacionais.
Resguardo materno, bem como a
presença da mãe no primeiro ano de
vida da criança, dão lugar às escolas e creches para recém-nascidos.
A avó, que muitas vezes possuía o
papel de transmitir conhecimentos à
ﬁlha e cooperar na ajuda, hoje precisa trabalhar ou, em outros casos, a
mãe trabalha e o ﬁlho ﬁca em período integral com a avó.
A gravidez e o pós-parto são
períodos durante os quais a maioria

das mulheres não espera tornar-se deprimida e este transtorno, geralmente, não ﬁgura entre as preocupações
das pessoas que as cercam: maridos,
pais, amigos e mesmo os ginecologistas e obstetras que as assistem.
No primeiro trimestre da gravidez
muitas mulheres experimentam cansaço, letargia, irritabilidade, mudanças de apetite, diminuição da libido
e distúrbios do sono. Estes sintomas
freqüentemente são acompanhados
de sentimentos de apreensão que podem relacionar-se ao estado presente
e com a saúde do bebê, assim como
aos problemas pessoais ligados à capacidade de adaptação e às demandas
da maternidade. Na maior parte dos
ca-sos, esta condição melhora em torno da metade da gravidez. Entretanto,
em aproximadamente dez por cento
dos casos, estes sintomas tornam-se
severos, persistentes e são encara-dos
como parte de um Episódio Depressivo clinicamente signiﬁcativo e que
merecem atenção especial. Somente
uma minoria destas mulheres procura
ajuda ou é identiﬁcada pelo ginecologista como tendo depressão.

Como reconhecer
este transtorno?
Os transtornos psicológicos
apresentados pela mãe após o nascimento podem ser classiﬁcados
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como: disforia, psicose e depressão pós-parto.
A Disforia Pós-parto, Postpartum Blues ou, simplesmente, Blues
são os termos que se aplicam a sentimentos de tristeza, choro imotivado, ansiedade, insônia, redução do
apetite, irritabilidade, cansaço, que
acontecem após o parto. Ocorre nos
primeiros cinco a 15 dias após o parto, persistindo por poucas horas ou
dias. É esperado em 70% das mães.
A Psicose Puerperal é composta de um episódio delirante, freqüentemente alucinatório, agudo e
grave, que aparece do segundo dia
ao terceiro mês depois do parto. Ela
pode acreditar que será punida por
ser uma má mãe ou pensar que está
sendo perseguida devido a algum
pequeno delito anteriormente cometido. Mães com Depressão Psicótica apresentam comprometimento
do juízo de realidade e, geralmente,
falta-lhes conhecimento sobre sua
condição, necessitando medicação
e, por vezes, internação hospitalar
como medida preventiva à mãe e ao
bebê (chegando ao extremo de suicídio e de infanticídio).
A Depressão Pós-parto é caracterizada como um transtorno do
humor com início dentro de quatro
a seis semanas depois do parto. É
caracterizada por uma experiência
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relativamente contínua de tristeza
ou diminuição na capacidade de
experimentar prazer, estado este
acompanhado, freqüentemente, de
ansiedade e, por vezes, de sintomas como alterações do apetite, do
sono e da fadiga. A mãe sente diﬁculdades no desempenho das tarefas domésticas. Em geral, percebe
a alteração no humor, mas quase
sempre reluta em relatá-la a outros.
Os casos mais graves diferem das
psicoses puerperais, pela ausência
de delírios ou alucinações.
Uma hipótese especíﬁca sugere que a depressão é induzida por
certos tipos de evento que incluem
separação e morte, perda de autoestima e outros tipos de perda. Perdas interpessoais, de uma série de
tipos, têm aparecido em vários estudos que sugerem a existência de
um relacionamento entre depressão
e perda interpessoal como afastamento de pessoas queridas.
Estudos bem conduzidos relatam que Depressão Pós-parto está
associada a uma história pessoal
no passado de depressão, ou seja,
mulheres que têm uma história de
depressão pessoal e familiar têm
o risco aumentado para uma Depressão Pós-parto, aumentando o
risco para uma depressão adicional
tardia. A Depressão Pós-parto acomete entre 15% e 20% de todas as
parturientes, incidência que pode
ser ainda maior, segundo alguns autores, considerando que boa parte
das pacientes não procuram ajuda
para esse problema ou prefere utilizar-se dos cuidados médicos para
os bebês, e não para si mesmas. O
tratamento médico da Depressão
Pós-parto deve envolver, no míni-

mo, três tipos de cuidado: ginecológico, psiquiátrico e psicológico.
Além da preocupação clínica com
o problema, são muito relevantes
os cuidados sociais, comumente
envolvidos com o desenvolvimento
da depressão no período puerperal.
Salienta-se a necessidade para o
tratamento da Depressão Pós-parto,
não apenas objetivando a qualidade de vida da mãe, mas, sobretudo
prevenindo distúrbios no desenvolvimento do bebê e preservando um
bom nível de relacionamento conjugal e familiar.
O tratamento com antidepressivos tem indicação para os casos
onde a depressão está comprometendo as atividades e o bem-estar
da mãe.
Entre os cuidados psicológicos para as pacientes com Depressão Pós-parto destaca-se o
sucesso da abordagem cognitivocomportamental, preferentemente,
em grupos de terapia.
Os benefícios à atuação preventiva não se restringem ao bemestar exclusivo das mães. São atitudes que representam, também, um
grande benefício às crianças. Há
boas evidências de correlação entre
transtornos depressivos das mães e
transtornos emocionais de seus ﬁlhos. Sentimentos como insegurança e diﬁculdade de relacionamento
têm sido encontrados em ﬁlhos de
mães deprimidas no puerpério.
Por se tratar de uma questão
que diz respeito ao desenvolvimento psicoemocional das pessoas,
sugerimos que medidas preventivas, ainda na gestação de futuras
mães, devem ser realizadas por
treinamento de equipes multidisci27

plinares de saúde mental. Prevenir,
educar e orientar mantêm-se como
um forte elemento de diminuição
do sofrimento materno e melhoria
da qualidade de saúde à mãe e ao
bebê, contribuindo na formação de
crianças e adultos mais saudáveis e
com melhor qualidade de vida.
Em nossos grupos de sensibilização a gestantes, focalizamos informações sobre gestação, puerpério, aspectos emocionais da família,
da futura mamãe e sobre prevenção
a dis-túrbios emocionais nesta nova
fase, importante e vital, para uma
saúde plena a todos na família.

Manoel José Pereira Simão
Psicólogo clínico, psicoterapeuta
Mestre em Neurociências e Comportamento - USP.
- Pós Graduação em Psicologia
da Saúde - UNIMARCO
- Especialização em psicologia
Transpessoal - Alubrat;
- Terapia Reestruturativa Vivencial Peres - INPTVP;
- Terapia cognitiva comportamental - HCFMUSP;
- Professor da Universidade Paulista - UNIP;
- Coordenador da Alubrat e Unipaz - São Paulo.
- Membro do NEPER - Núcleo de
Estudos em problemas espirituais
e religiosos - HCFMUSP.
e-mail: manoelsimao@uol.com.br

Mulheres
comemoram seu dia
com festa e show

Mauricio Manieri

A festa que homenageou as
mulheres trabalhadoras e, principalmente, as associadas do Sindpd
teve mais de 800 pessoas presentes no Armazém da Vila. O evento marcou o “Dia Internacional da
Mulher”, com muita música, dança, alegria e bom humor.
Maurício Manieri cantou e
agitou a platéia, que dançou e se
divertiu num show alegre e divertido. Foi uma surpresa, para todos, a
beleza da festa que aconteceu num
local que foi um show à parte, especial e charmoso. As pessoas se espalharam por todo o ambiente, nas
mesas, no bar e na pista de dança.

Surpresas e emoções
O teto foi aberto mostrando a
noite que invadiu o local, com uma
brisa agradável e as nuvens que
deram um toque especial e aconchegante à festa. Momento único
de deslumbramento romântico e
sublime que ﬁcará na lembrança
das pessoas mais sensíveis.
As associadas do Sindpd tiveram acesso gratuito, para elas e um
acompanhante. Os convites foram
oferecidos pelo Sindpd, com ampla divulgação no site e através
de um folheto explicativo enviado
para as casas das associadas.
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As vencedoras do concurso
foram Silvia Maria de Aleluia,
Vanessa Lima Mendes Galli e
Sirle Andreia Medeiros Alves.

A reserva foi feita pelo telefone com as diretoras do Sindpd (Arlene, Isabella e Lourdes) de forma
simples e rápida.
As associadas receberam um
número para concorrerem a três
bolsas de curso de inglês da Skill e
mais um cheque-promoção no valor de R$ 150,00 de desconto nos
cursos de inglês e espanhol.

SOCIAL

Passe suas férias com o Sindpd
Convênios

Colônias

Campos do Jordão - Pousada das Hortênsias Desconto de 10% - Reservas: (12) 3663-6010 ou(11)
6914-1011 - site: www.dashortensias.com.br
Campos do Jordão - Reservas: (11) 3115-5320 ou 31156214 - Paulo ou Jaqueline - site: www.adaee.com.br
Campos do Jordão e Águas de São Pedro - Grande
Hotel – Desc.25% sobre diárias vigentes na baixa
temporada (entre Fevereiro e Maio e entre Agosto e
Dezembro); 10% ﬁnais de semana baixa temporada;
Desconto de 5% sobre as diárias vigentes na alta
temporada (em Junho, Julho e Janeiro, durante os
pacotes de feriados, Natal e Reveillon. Reservas: 0800
7700 790. - www.sp.senac.br
Clube de Campo Alpes da Cantareira –
Tel: (11) 3721-2112 – www.mosaicoseguros.com.br
Cunha - Pousada Dona Felicidade - Desconto de
20% - Reservas: (11) 3931-4459 / (12) 3111-1878 www.pousadadonafelicidade.com.br
Itanhaém - Pousada Suarão - Desconto de 10% a 20% Reservas: (13) 3422-1073 - www.pousadasuarao.com.br
Massaguaçú - Hotel Fazenda Bosques do
Massaguaçu - Desconto de 15% - Reservas:
(12) 3884- 1046 - site: www.cfbm.com.br
Peruíbe - Portal da Juréia - Res.:(11) 3115-5320/31156214 - Paulo ou Jaqueline - site: www.adaee.com.br
Praia Grande - Pousada Praia Mirim - Desconto de
10% a 30% - Reservas: (13) 3472-7527
- www.pousadapraiamirim.com.br
São Sebastião - Gaivota praia Hotel - Desc. 10% Reservas: (12) 3861-1243- www.gaivotapraiahotel.com.br
Serra Negra - Estância Clube Veraneio Serra Negra - Res.:
(19) 3892-2155, Matilde - www.estanciaveraneio.com.br
Sul de Minas – Estância 3 Irmãs – Hotel Fazenda e
Pesqueiro – Desconto de 10% - Reservas: (11) 39614279– site: www.estancia3irmas.com.br
Ubatuba – Hotel Lagoinha – Desconto de 15% e 25% Reservas: (12) 3843-1316 - www.hotellagoinha.com.br
Ubatuba - Residencial Recanto das Tulipas - Desconto
de 15% - Reservas: (12) 3835-3133
- site: www.recantodastulipas.tk
Valinhos - Praia e Campo Associação Recreativa e
Cultura - Reservas: (11) 3107-4916

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 – As casas acomodam 6 pessoas com:1 dormitório/suíte (cama de casal e guarda-roupa), 1 dormitório (dois beliches), 1 WC, cozinha americana (fogão,
geladeira, armários,utensílios de cozinha), sala (mesa
de jantar, TV 20”, sofá), garagem para dois carros. Períodos de quarta a quarta e ﬁnais de semana.
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.
Ilha Bela - Localizada na Praia do Portinho, as casas,
acomodam de 4 até 6 pessoas, são totalmente equipadas com TV, microondas, geladeira e fogão.
Ilha Flat Hotel – Localizado na Praia do Perequê (Ilha
Bela) a 3 Km da balsa, os ﬂats são equipados com ar
condicionado, frigobar, microondas, TV a cabo (Sky),
ventilador de teto, cofre individual e telefone. O hotel
possui restaurante (não incluso no valor do pacote), salas de ginástica, saunas, quadra de tênis, piscinas adulto e infantil, sala de TV e DVD, sala de leitura e salão de
jogos. Períodos de quarta a quarta e ﬁnais de semana.
Massaguaçú – Praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, o apartamento acomoda 6 pessoas e está equipado com TV, 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.
Peruíbe - A pousada Saritana está situada no Centro de
Peruíbe, e possui acomodações para duas (uma cama de
casal) e quatro (duas beliches) pessoas, que estão equipadas com TV a cabo, frigobar, ar condicionado no térreo
e ventilador e sacada no andar de cima. A pousada tem
piscina, e salão de café da manhã (não incluso no pacote).
Períodos de quarta a quarta e ﬁnais de semana.
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Convênios Educação
com a Educação
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
AIEC - desconto de 5% - faculdade via internet, reconhecida pelo MEC.
ANGLO LATINO – desconto de 20%
ANHEMBI MORUMBI – desconto de 10% (menos
para os cursos de turismo, hotelaria, gastronomia,
teatro, negócios da moda, design digital, quiropraxia,
naturologia, ciências contábeis) - descontos só para o
segundo semestre.
BRASILIA – desconto de 10% + 15% para pagt° no 1°
dia do mês de vencimento
CEINTER – desconto de 20%
COSTA BRAGA – desconto de 10%
ENIAC – desconto de 20%
FAAC (COTIA) - desconto (consulte o Social)
FACULDADE DRUMMOND - desconto de 30% (noturno) e 40% (diurno) - somente para ingressantes a partir
de julho de 2005
FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA - desc. 10%
FACULDADE FLAMINGO - desconto de 10%
FACULDADE IMPACTA DE TECNOLOGIA - desc. 30%
FACULDADE INTERLAGOS (FINTEC) - desc. 10%
FACULDADE SUMARÉ - consultar tabela de desconto
com o departamento social do Sindpd.
FACULDADE DE TECNOLOGIA DAS AMÉRICAS desconto de 10%
FACULDADE DE TECNOLOGIA FLAMINGO - desconto de 10%
FACULDADE DE TECNOLOGIA JOÃO XXIII - desconto de 30% (noturno) e 40% (diurno) - somente para
ingressantes a partir de julho de 2005
FAESP – Faculdade A. Einstein de São Paulo - desconto de 20 %
FAETEC – Faculdade de Tecnologia A. Einstein - desconto de 15%
FAMOSP – desconto de 15%
FASUP – desconto de 11% a 20%
FASP - descontos de 10% e 20%- (Somente para alunos ingressantes em 2006)
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ração de matrícula ou rematrícula
para obter os diversos descontos.
Dúvidas pelo tel: (11) 38245600, ramais 5635 e 5636, com
Carolina e Márcia.
Os descontos concedidos
estão sujeitos a alterações.

FATEC (São Paulo) – desconto de 30%
FATEC (Campinas) – desconto de 30%
FEFISA – desconto de 20% (no momento só o curso
de Turismo)
FERNÃO DIAS – desconto de 10% a 20%
FESP – (Fundação Escola de Sociologia e Política)
– desconto de 10%
FIA – desconto de 10%
FIAP – desc.10% a 19% (somente Pós-Graduação)
FIZO – desconto de 5% a 20%
IBIRAPUERA – desconto de 22% a 33%
IESA – desconto de 7% a 25%
INTEGRADAS DE JACAREÍ – desc.10% a 20%
IPEN/USP – desconto de 10%
IPEP/CAMPINAS –desconto de 15% e 30%
IPEP/SP – desconto de 15% e 30%
ITALO BRASILEIRA – desconto de 15% a 20%
MAGISTER – desconto de 20%
MACKENZIE – desconto de 10% (somente Pós-Graduação e Cursos de extensão)
MAUÁ – desconto de 10%. A prova será realizada no
dia 27 de novembro.
MONTESSORI – desconto (consulte o Social)
PIRATININGA – desconto de 10% (exceto Turismo)
RADIAL– desconto de 10% (solicitações de desconto
somente para 2006)
SENAC – desconto de 10% (somente Pós-Graduação
latu senso) - Não extensivo aos dependentes.
Tel: 11 – 3236-2000
TANCREDO NEVES – desconto de 20%
TIBIRIÇÁ – desconto de 5%
UMC – desconto de 20% (exceto medicina)
UNI-A – desconto de 10% a 30%
UNIABC – Desconto conforme tabela disponível no
departamento Social do Sindpd - 3824-5600
UNIBERO – desc.5% a 10% (somente período noturno)
UNICAPITAL –desconto de 20% a 30%
UNICASTELO – desconto de 10%
UNICID – desconto de 5% a 15% (exceto cursos da
área de Saúde)
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UNIESP – (Renascença, Fapepe, Fape, Fabi, Fag,
Fam, Faprev) – desconto de 10% a 30%
UNIFAI – desconto de 20% a 25%
UNIFIEO - desconto de 10% nos cursos de graduação
e 20% nos cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu
UNINOVE – desc.40% na última mensalidade do semestre.
UNIP – desconto de 18%(conﬁrmar descontos com o
departamento social do Sindpd).
UNISA – desconto de 10% a 20%
UNI SANT’ANNA - desconto (veriﬁcar tabela no depto.
social do Sindpd - somente para ingressantes no ano
letivo de 2006)
UNITOLEDO (Araçatuba) – Consulte desconto com o
Departamento Social do Sindpd.
UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS – desconto de 20%
(exceto os cursos modulados, de mestrado e cursos
extras) “O associado que prestar vestibular, terá sua
taxa de inscrição isenta. Retire sua ﬁcha no Departamento Social do Sindpd.”

MAGISTER – desconto de 5% a 20%
MACKENZIE – desconto de 10% a 25% (Educação
Infantil, Fundamental I e II, Ensino médio)
MONTESSORI – desconto de 20%
RADIAL – desconto de 10%
UNIA-A – desconto de 25%
UNISA – desconto de 20%

Cursos Técnicos
ALL EXPERTS TREINAMENTO – desc.5% a 15% BRÁS FIGUEIREDO – desconto de 5% a 30% - Tel.:
11-3283-5966
CENTRAL DE CONCURSOS - desconto de 5%
DOMINI – desc.10% a 20% - Tel: 11- 3266-6779
ENIAC – desconto de 20% (Informática, Turismo, Hotelaria, Gestão de Negócios)
COLÉGIO EUCLIDES DA CUNHA - desconto de 15%
G & P TREINAMENTO – desc.15% - Tel.: (11) 2189-1145
IMPACTA – desconto de 10% - Tel: 11 – 3285-5566
INSTITUTO MONITOR – desc.10% - Tel.: 11-3335-1032
SENAC – desconto de 5% (Qualiﬁcação proﬁssional e
Técnicos) - desconto de 10% (Livres ,Extensão universitária e Eventos:Workshops, Congressos, Feiras, Palestras, Seminários) - Não extensivo aos dependentes
- Tel: 11 – 3236-2000
TREINASOFT – desconto de 15% a 50%
Tel: 11 – 5573-9067
UPNGO TRAINING – desconto de 5% e 10%

Colégios
BENTO QUIRINO (Campinas) – desconto de 30%
BRASILIA (São Bernardo do Campo/Diadema)
– desc.15% até o dia 10 de cada mês e + 10% para
pagt° até o dia 01 e 6% até o dia 06 de cada mês
BRAS LEME – desconto 10% para o 1° ﬁlho e 15%
para os demais
CIAM – desconto de 10%
COLÉGIO DAS AMÉRICAS - desconto de 10%
COLÉGIO A. EINSTEIN - desconto de 20%
COLÉGIO ALVORADA - Ensino Médio desconto de 25%
a 45% e Ensino Fundamental desconto de 25% a 55% somente para ingressantes a partir de julho de 2005
COLÉGIO DRUMMOND/PONTE RASA - desc. 25% a
60% - somente para ingressantes a partir de julho/2005
COLÉGIO DRUMMOND/TATUAPÉ - desc. 25% a 50%
- somente para ingressantes a partir de julho /2005
COLÉGIO FLAMINGO - desconto de 10%
COLÉGIO MONTESSORI SANTA TEREZINHA - Desconto de 10%
COLÉGIO TÉCNICO IMPACTA - desconto de 7%
COLÉGIO EUCLIDES DA CUNHA - desconto de 20%
(período manhã)
COLÉGIO MARIA JOSÉ - desconto de 15%
COSTA BRAGA – desconto de 10%
EGO SUM (São Paulo) – desconto de 40%
ENIAC – desconto de 20% (tarde e noite)
ESCOLA JOÃO XXIII - desconto de 25% a 60% - somente para ingressantes a partir de julho de 2005
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10%
ITALO BRAILEIRA – desconto de 20%

Idiomas
CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS
(São Bernardo do Campo) – desconto de 10% a 30%
- Tel.: 11-4125-4700
MACKENZIE – desconto de 10% a 25% Cursos de
Línguas Estrangeiras (CLEM - só em São Paulo)
ROSA BLANCA CONSULTORIA DE IDIOMAS – desconto de 10% a 15 - Tel.: 11-5671-6324
SENAC – desconto de 5% - Não extensivo aos dependentes - Tel: 11 – 3236-2000
SKILL – desconto em todas as unidades, consulte o
depto. Social
UNIA-A – desconto de 50% (Inglês e Espanhol)
YAZIGI (Unidade Chácara Flora) – desconto de 10%
a 20% - Tel.: 11-5524-1000
YELLOWBACK - Cursos de Inglês - desconto de 20%
- Tel. 5011-5073
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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XIV Campeonato do Sindpd
Começou a competição!

São 14 equipes disputando o título do XIV Campeonato de Futsal do
Sindpd e a briga está boa, com times mais fortes e atletas se destacando a
cada nova partida. Veja a classiﬁcação:

Chave A

Equipe
Pontos
Vitórias
Derrotas
Empate
EDS DTC .......................... 10.................. 3 ................. 1 ................. 1
TECBAN ............................ 9................... 3 ................. 2 ................. 0
PROCWORK ..................... 9................... 3 ................. 1 ................. 0
ENGEBRÁS ...................... 9................... 3 ................. 1 ................. 0
EDS COMMODORE.......... 7................... 2 ................. 1 ................. 1
TRIPLE´S .......................... 0................... 0 ................. 4 ................. 0
EDS SCS ........................... 0................... 0 ................. 4 ................. 0

Chave B

Equipe
Pontos
Vitórias
Derrotas
Empate
PROJECTO ...................... 13.................. 4 ................. 0 ................. 1
PROBANK ......................... 7................... 2 ................. 1 ................. 1
EDS MOSCAS................... 6................... 2 ................. 2 ................. 0
ECURSO ........................... 6................... 1 ................. 0 ................. 3
T-SYSTEMS ...................... 5................... 1 ................. 1 ................. 2
GIFUS................................ 4................... 1 ................. 2 ................. 1
CMA................................... 0................... 0 ................. 5 ................. 0

Futsal master
A equipe é 100% nas competições que disputou até agora, foram 3 Títulos: Super Copa Paulista
de Veterano, Copa Morelli Sport
Center e a Copa Cruzeirão de Sorocaba, essa última, uma das mais

conhecidas do futsal extra oﬁcial.
No Metropolitano da F.P.F.S., segue
com grandes chances de disputar o
título novamente, mas dessa vez, os
atletas querem levar a taça, pois em
2005, foram vice-campeões.

Futsal feminino é vice-campeão
A equipe do SINDPD/FAAP foi Vice-Campeã da 1ª Copa Universitária da Federação Paulista de Futsal, perdendo para a equipe
da UNIP/SABESP, que teve
transmissão ao vivo da ESPN
Brasil, no Ginásio da Federação Paulista de Futebol de
Salão, no dia 11 de abril.Está
ainda na ﬁnal dos Jogos da
Cidade, etapa regional e nas
ﬁnais da Copa Sport Ação/
Jornal do Futsal.
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NO LANCE
Futsal Masculino
Foi Campeão da Super Copa Paulista, está na ﬁnal dos Jogos da Cidade,
etapa regional e nas ﬁnais da Copa
Sport Ação/Jornal do Futsal.
Basquete Masculino
Está na ﬁnal dos Jogos da Cidade, etapa regional e busca o Tri-Campeonato.
Volei Masculino
A equipe ﬁcou com a 3ª Colocação
do Campeonato do ABC, na liga da
APV 1ª Divisão, disputa a 3ª Colocação contra a Academia Ranner e
nos Jogos da Cidade disputa a ﬁnal
da etapa regional e vai brigar pelo
Bi-Campeonato.
Volei Master
Na liga da APAV, conquistou o
Torneio Início, realizado em Santo André, no Clube Aramaçan, e
na competição já está classificado
para as finais.
Futebol de Campo
A equipe disputa os Jogos da Cidade
e já está classiﬁcada para as ﬁnais da
etapa regional e tenta esse ano conquistar o título e continua realizando
amistosos no campo da Telesp Clube,
na Barra Funda.
Jogos da Cidade
Modalidades que o Sindpd participa:
Futebol, Futsal Masculino e Feminino, Voleibol Masculino, Basquete
Masculino, jogando pela Regional da
Lapa. E esse ano irá participar também pela Regional da Mooca, onde
será representado pela CGTB, nas
modalidades Futsal e Voleibol Masculino. Todas as equipes estão classiﬁcadas para as ﬁnais das regionais e
brigam pelos títulos.

ESPORTE

Esporte fora das quadras
Esporte não se faz só nas quadras, campos e tapumes. O Sindpd,
junto com a CGTB, participou da
II Conferência Nacional do Esporte, organizada pelo Ministério do
Esporte, nos dias 4 a 7 de maio de
2006, em Brasília, para dinamizar e
expandir o esporte no Brasil.
O Diretor de Esporte do Sindpd
e o Coordenador de Esporte, Élcio
Carlos Borba e Ronaldo Luiz Leite,
respectivamente, foram nomeados
Delegados Nato pelo Ministério
do Esporte, com direito a voto na
II Conferência Nacional do Esporte, para a criação do Projeto de Lei
que será levado ao Senado.
Participaram da Conferência
mais de 1.500 pessoas de todos os
Estados do Brasil, entre elas atletas como Xuxa (natação), Robert
Scheid (vela), ex-atletas Ana Mozer
(Vôlei), Robson Caetano (Atletismo), Aurélio Miguel (Judô), Juninho
(Futebol), Marcelo Vido (Basquete),
dirigentes de clubes, presidentes de
federações, entre outros.
No dia 04 de maio, o Presidente Lula, assinou o encaminhamento
da Proposta do Projeto de Lei para o
Esporte ao Senado, para depois ser
encaminhado à Câmara Federal.
Hoje, o Esporte recebe verba do
Ministério do Esporte que vem das
loterias, impostos e de algumas empresas estatais, que é repassada ao
COB - Comitê Olímpico Brasileiro,
e ao CPB - Comitê Pára-Olímpico Brasileiro, que direcionam para
as modalidades olímpicas e páraolímpicas, sendo que as demais
não recebem, prejudicando, assim,

o desenvolvimento dos atletas e o
crescimento destas modalidades.
Essa questão foi discutida pelos grupos, durante a votação dentro da proposta de ﬁnanciamento
para o esporte, e a expectativa é que
as outras modalidades não-olímpicas e não-pára-olímpicas possam se
beneﬁciar dessas verbas.
Essa Conferência pode mudar
para melhor o rumo do Esporte no
Brasil, onde nossos atletas terão
uma condição melhor para prática
do esporte e se dedicar somente ao
Esporte, mas, para que isso aconteça, nossos políticos terão que apro-

var o Projeto de Lei para o Esporte.
Visitem o site do Ministério do Esporte e vejam os programas criados
para o Esporte e Lazer:
www.esporte.gov.br

Élcio, diretor do Sindpd, Orlando
Silva, ministro do esporte, e Ronaldo
coordenador de esportes do Sindpd

Pauta da II Conferência
Nacional de Esportes
I - Estrutura: Organização, agentes
e competências;
- É dinamizar e materializar os
princípios e ﬁnalidades do sistema,
ou seja, onde seus gestores (municipais, estaduais e federais) criem
políticas e mecanismos para uma
estrutura de atendimento para o sistema de esporte e lazer
II - Recursos Humanos e Formação;
- Qualiﬁcar os proﬁssionais e as pessoas que trabalham com o Esporte e o
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Lazer, para que esses possam ter como
características caráter multiproﬁssional, multidisciplinar e formação.
III - Gestão e controle social;
- Ter programas e projetos esportivos de cunho social desenvolvidos
pela esfera pública, junto com a
participação popular.
IV - Financiamento;
- Viabilizar condições para os recursos oriundos dos orçamentos da
União para o Esporte e o Lazer.
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