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Caros leitores, estamos prestes a 
viver mais um processo eleitoral em 
nosso País. Muitos de nós, em alguns 
momentos, ficamos irritados e dize-
mos que as eleições não servem para 
nada e que tanto faz em quem votar, 
ou até anular ou votar em branco.

Mas, é só relaxarmos um pouco 
e pensar em nossas vidas, na atual 
situação do Brasil, na sua história 
e do mundo para reavaliarmos esta 
posição e ter a certeza que nosso 
voto vai fazer a diferença.

Vivemos no Brasil uma de-
mocracia invejada por muitos po-
vos e desejada por muitos de nós, 
que viveram os difíceis anos de 
ditadura militar. Foram anos sem 
liberdade em que vimos muitos de 
nossos direitos, já conquistados, 
serem destruídos, nossas condições 
de vida econômica e social serem 
rebaixadas, enquanto poucos enri-
queciam aumentando o fosso entre 
as classes sociais. Os militares, que 
estavam no poder, falavam em Mi-
lagre Brasileiro, prometiam crescer 
o bolo para depois dividi-lo. Pro-
messas que nunca foram cumpridas 
e qualquer denúncia que se tentava 
fazer na imprensa ou em entidades 
sociais era logo esmagada e seus 
autores perseguidos, torturados e 
muitos foram mortos. 

Nesta época não se ouvia falar 
em corrupção, em fraudes, em des-
mandos porque tudo era censurado 
e escondido. 

Depois desse período tivemos 
outros governos desastrados como o 
de Collor e do próprio Fernando Hen-
rique Cardoso, onde os trabalhadores 
foram vítimas de arrochos, tiveram 
direitos subtraídos, patrimônios pú-
blicos vendidos a preço de banana 
e políticas anti-sociais implantadas. 
Corrupção e golpes ao patrimônio 
público em amplas escalas, mas es-
condidos a setes chaves palacianas. 

O Congresso atual com seus 
deputados e senadores, alguns con-
siderados corruptos, não surgiram 
agora. São esquemas montados e 
edificados de muitas gestões. Mas, 
hoje vêm ao público com veemên-
cia e retidão. Muitos de nós, mais 
distraídos ou desavisados, achamos 
que acabaram de acontecer estes  
escândalos e se espantam, se indig-
nam por crimes tão antigos.

Só agora é que tivemos um 
governo com coragem de extirpar 
e mostrar abertamente a existência 
destas agruras e pôr a limpo esta rea-
lidade, e como disse o próprio pre-
sidente, nem que tivesse que cortar 
a própria carne... Teve a coragem 
de cortar.

Perante tudo isto, temos a 
obrigação de nos manifestar com 
liberdade e consciência do que bus-
camos para nós e nosso País. Não 
vamos abrir mão desse direito. Va-
mos às urnas para dar o nosso voto 
de confiança e de representação aos 
nossos candidatos. 

Eu acredito que nesses úl-
timos quatro anos vivemos mo-
mentos de grandes e importantes 
mudanças em direção ao desen-
volvimento do País. E, como todo 
o momento de mudanças, passa-
mos por muitas dificuldades, mas 
com grandes realizações sociais 
que já mostram resultados positi-
vos para os trabalhadores e famí-
lias de classes mais carentes. Veja 
a matéria sobre o encontro do pre-
sidente Lula com os trabalhadores 
e, ainda nesse sentido, poderá ler 
a entrevista com Alda Marco An-
tonio, candidata ao Senado, pelo 
PMDB, onde fala de sua ligação 
com o mundo do trabalho, do uni-
verso feminino e os cuidados com 
crianças e jovens carentes.

Nesta edição, também, tratamos 
de assuntos importantes como a MP 
316/06 que fala sobre acidentes do 
trabalho e doenças do trabalho, es-
tabelecendo o nexo causal, e uma 
convenção intersindical a respeito 
de LER/DORT. Sobre o selo sindical 
de responsabilidade social e para a 
prática sindical e a solidariedade aos 
povos árabes... E, muito mais...

Para terminar, convidamos os 
associados para uma exibição espe-
cial do filme Zuzu Angel, com deba-
te após a sessão.

Desejo-lhe uma boa leitura.

presidente

Decidir para crescer
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Cipeiros gostaram e querem mais

Aguardem o IX Encontro de CIPAS
para novembro de 2006

O VIII Encontro de CIPAS 
- Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes, das empre-
sas, promovido pelo Sindpd, 
que aconteceu em 07 de junho 
deste ano, teve uma solicitação 
inusitada de algumas CIPAS. 

Depois de 8 anos, com 
encontros anuais, vários parti-
cipantes solicitaram mais um 
encontro para este ano e a justi-
ficativa para o pedido foi muito 
singela, mas com forte apelo: 
Gostaram muito do encontro, 
avaliam que os debates têm 
auxiliado o desenvolvimento 
pessoal e de suas funções como 
cipeiros e, ainda, propuseram 
aprofundar os debates sobre o 
assédio moral e assuntos refe-
rentes à própria organização das 

CIPAS, enfatizando a 
nova legislação, proce-
dimentos de constitui-
ção e funcionamento.

A Secretaria de 
Saúde do Sindpd ava-
liou os pedidos e as possibili-
dades de realização do IX En-
contro de CIPAS para este ano. 
Concluíram, então, que seria 
muito importante atender a essa 
reivindicação e estão progra-
mando o evento para meados do 
mês de novembro.

Até o fechamento desta edi-
ção a data não tinha sido confir-
mada. Por isso, propomos aos as-
sociados e cipeiros que aguardem 
a divulgação da data e confirma-
ção da pauta do Encontro no nos-
so site www.sindpd.org.br

Alguns dos principais 
tópicos discutidos no 

último encontro.

• Problemas relacionados 
com o trabalho em turnos.

• Alterações neurofisiológicas 
relacionadas ao trabalho.

• Transtornos mentais condi-
cionados pela organização 
do trabalho.

• LER/DORT;

• Doenças provocadas pelo 
assédio moral.

• Obstáculos à inclusão  
do deficiente.

“Não adianta apenas tratar a doença, é 
necessário modificar o ambiente de trabalho.”

- Dra. Yamara -
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SINDICAL

Amadeus, responsabilidade 
social com seus empregados

A empresa de tecnologia Ama-
deus do Brasil, que está na base do 
Sindpd somente há dois anos, vem 
se destacando no trabalho que desen-
volve junto com seus trabalhadores 
no âmbito social. Este trabalho pio-
neiro completou um ano e culminou 
com a 1ª Semana da Saúde.

Um trabalho de responsabilida-
de social que envolveu quase todos 
os trabalhadores não só da própria 
Amadeus, como, também, trabalha-
dores de outras empresas sediadas 
no mesmo prédio ao doarem sangue 
num dia dessa semana de saúde.

Este programa de responsa-
bilidade social pode ser definido 

em dois campos importantes de 
intervenção.

Um é a conscientização dos 
hábitos de saúde, higiene e posturas 
pessoais e, conseqüentemente, a 
prevenção de doenças. Neste item, 

vale a pena destacar os diversos 
torneios esportivos, principalmente, 
maratonas de corridas 

Outro é a integração da Ama-
deus do Brasil com projetos de 
educação em informática, como, por 
exemplo, os cursos de qualificação 
profissional da  CGTB - Central 
Geral dos Trabalhadores do Brasil. A  
Amadeus doou seus computadores  
para a Central. E alguns de seus fun-
cionários, os que querem se envolver 
nestas iniciativas, se transformam 
em voluntários para dar instruções 
e capacitações técnicas para estes 
usuários carentes e com problemas 
de deficiência física.

O Sindpd e a DRT-SP, por 
comando de fiscalização realiza-
do pelos auditores fiscais Dr. Ruy 
Pereira e Dr. Renato, fiscalizaram 
34 prestadores de serviço no Ban-
co Santander Banespa (Interlagos 
e Santo Amaro), para formalizar 
o vínculo sob o regime de CLT – 
Consolidação das Leis de Trabalho, 
de 1.200 trabalhadores contratados 
na forma de Pessoas Jurídicas.

Destes 1.200, mais de 300 já 
foram formalizados e, obrigatoria-
mente, o restante será formalizado 
até dezembro deste ano.

Nos mesmos critérios, o 
Sindpd está solicitando comando 
de fiscalização na Nossa Caixa 
Nosso Banco.

Uma das prioridades da ação 
sindical do Sindpd tem sido a 
formalização do trabalho contra 

Assinatura de contrato entre a CGTB 
e a Amadeus do Brasil, de doação de 
computadores para cursos da Central.

Fiscalização no Santander 
Banespa resulta em mais de 
mil registros em carteira

as Cooperativas 
Fraudulentas e a 
terceirização atra-
vés das PJs - Pes-
soas Jurídicas.

Portanto, de-
nuncie ao Sindpd 
todos os casos 
de trabalho informal. Ligue para 
o Sindpd e fale com um diretor 
de plantão.
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SINDICAL

Grupo Linx aprova PLR

Os diretores do 
Sindpd, Ivan, 
Joel e Barreto, 
participaram 
da assembléia 
para aprovação 
da PLR

Em assembléia realizada no dia 
14 de agosto, os trabalhadores do 
Grupo Linx aprovaram por unanimi-
dade o plano de PLR - Participação 
nos Lucros e Resultados 2006/2007, 
apresentado junto ao Sindpd e Co-
missão de Trabalhadores. A primeira 
parcela já foi paga no mês de agos-
to. Ainda, no dia da assembléia, os 

diretores Ivan Sidney Teixeira, Joel 
Chnaiderman e João Barreto reali-
zaram plantão, no qual foram sindi-
calizados mais de 40 trabalhadores 

e conversaram com todos os traba-
lhadores que procuraram o plantão 
para esclarecer ou debater assuntos 
de seus interesses.

Mais uma vitória 
garantida pelo trabalho 
da diretoria do Sindpd

A Empresa Softmatic, da 
Zona Leste de São Paulo, está 
ampliando os direitos de seus 
trabalhadores. 
Dois exemplos 
disso são o con-
vênio que aca-
bou de assinar 
com a Prodent, 
parceira do Sindpd, para oferecer 
aos trabalhadores atendimento 
odontológico de qualidade e o 
fato de que um número expressi-
vo dos seus funcionários já estão 
sindicalizados ao Sindpd, po-
dendo usufruir todos os direitos 

conquistados pela categoria, tais 
como dos convênios de saúde, 
lazer, educação, além de todas 

as atividades so-
ciais e esporti-
vas promovidas 
pelo Sindicato. 
De acordo com 
os diretores do 

Sindpd, Sergio Rosa e Barreto, 
a meta é que, em muito breve, 
todos os funcionários sejam sin-
dicalizados e que outros benefí-
cios, como por exemplo a con-
quista da PLR, sejam adquiridos 
por esses trabalhadores.

Softmatic amplia 
benefícios para 
seus trabalhadoresPela primeira vez a ADP 

Brasil assinou um PPR - Pla-
no de Participação nos Resul-
tados, onde o valor máximo 
poderá atingir 0,5 salário base 
de cada empregado elegível, 
na proporção de 0,25 para 
as metas individuais e 0,25 
para as globais. O acordo é 
fruto do trabalho do diretor 
do Sindpd, Emerson Morre-
si, junto à nova diretoria da 
ADP. Seu presidente, sr. Cé-
sar Emílio Dias Marinho, 
em reunião com o Sindpd, 
deixou claro que a relação 
entre a empresa e o Sindpd 
tem tudo para dar certo em 
prol dos trabalhadores.

PPR na
ADP Brasil
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INTERIOR

Regional do Sindpd de 
Ribeirão Preto garante 
a PLR – Participação 
de Lucros e Resultados

Acordos de PLR

Empresas da região da Dele-
gacia Regional de Ribeirão Preto 
do SINDPD, que já fecharam nes-
te ano de 2006, o Acordo de PLR 
– Participação dos Empregados nos 
Lucros ou Resultados. São elas:
• Smar-Apd Informática;
• Biosalc Sistemas;

Informatização
do CEREST- Centro 

de Referência 
de Saúde do 
Trabalhador

José Roberto de Souza, Dire-
tor do Sindpd em Ribeirão Preto, 
além de Secretário do Conselho do 
Cerest, participa da Comissão de 
Informatização do Cerest - Cen-
tro de Referência em Saúde do 
Trabalhador de Ribeirão Preto, e 
participa de projeto que pode tor-
nar-se referência para todo o Bra-
sil. O projeto tem como finalidade 
a alimentação de banco de dados, 
ligado a 25 municípios da Região 
da DIRXVIII – Direção Regional 
de Saúde, com informações sobre 
acidentes e doenças ocupacionais 
através da rede mundial (Internet) 
e tem objetivos de prevenção de 
doenças do trabalho e fiscalização 
nos ambientes de trabalho de todas 
as categorias de trabalhadores.

• Compuwest Informática;
• Linner Informática;
• Aplisoft Serviços;
• CHB.com Sistemas;
• Orimplan Serviços;
• Destinform Sistemas;
• Plano-B Desenvolvimento.

Está sendo negociado o fecha-
mento de Acordos com outras em-
presas até o final de 2006.   

Os diretores José Rober-
to de Souza e Walter Pereira 
Ponce têm dado um ritmo 
intenso na atividade sindical 
do Sindpd na Região de Ri-
beirão Preto. Vários acordos 
de PLR - Participação nos 
Lucros e Resultados, foram assina-
dos e muitos outros estão em plena 

negociação. Além disso, 
têm acompanhado o dia-a-
dia da categoria, enfrentan-
do problemas e fiscalizando 
denúncias, assim como têm 
participado da vida social 
e política da cidade no que 

diz respeito aos interesses e organi-
zação dos trabalhadores.

Eleição da CIPA
A Empresa FIDELITY PRO-
CESSADORA E SERVIÇOS 
S/A, de Jundiaí, realizou na sua 
unidade do  Rosário e na uni-
dade da Vulcabrás a eleição da 
CIPA - Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes, referente 
ao período de 2006/2007, com 
data das posses em 22/08/2006 e 
12/09/2006.

Novos convênios 
Os diretores da Regional de Cam-
pinas continuam trabalhando para 
o bem-estar de seus associados e, 
neste sentido, celebraram vários 
convênios na área de educação com 
descontos que favorecem o aperfei-
çoamento dos associados e de seus 
familiares. Acompanhe os novos 
convênios no site www.sindpd.org.br 
-  clique em serviços.

Região de Campinas
Empresas que negociaram 
o acordo de PLR – Partici-
pação de Lucros e Resul-
tados com o Sindpd

- CI&T SOFTWARE S/A
- ICARO TECH. SERVIÇO E 

COMÉRCIO LTDA.

Outros acordos estão sendo ne-
gociados com várias empresas 
da região.
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Angélica (Chico Buarque)

Quem é essa mulher
Que canta sempre esse estribilho?
Só queria embalar meu filho
Que mora na escuridão do mar
Quem é essa mulher
Que canta sempre esse lamento?
Só queria lembrar o tormento
Que fez meu filho suspirar
Quem é essa mulher
Que canta sempre o mesmo arranjo?
Só queria agasalhar meu anjo
E deixar seu corpo descansar
Quem é essa mulher
Que canta como dobra um sino?
Queria cantar por meu menino
Que ele não pode mais cantar

Quem é essa mulher
Que canta sempre 
esse estrebilho? 
Assim começa a música Angélica, que Chico Buarque 
compôs em 1977, um ano depois da morte da estilista 
ZUZU ANGEL. Esta música é uma homenagem a esta 
mulher, que se tornou um símbolo na moda e na política 
brasileira. Foi a primeira estilista a exportar suas cria-
ções para grandes lojas internacionais. A mineira, mãe 
do militante Stuart Angel, barbaramente torturado e 
morto pela ditadura militar, continua sendo referência 
no mundo fashion e teve sua vida contada no cinema, 
num filme dirigido por Sérgio Rezende.

Sinopse do filme
Brasil, anos 60. A ditadura militar faz o País mergulhar em um 
dos momentos mais negros de sua história. Alheia a tudo isto, 
Zuzu Angel (Patrícia Pillar), uma estilista de modas, fica cada 
vez mais famosa no Brasil e no exterior. O desfile da sua coleção 
em Nova York consolidou sua carreira, que estava em ascensão. 
Paralelamente, seu filho, Stuart (Daniel de Oliveira), ingressa na 
luta armada, que combatia as arbitrariedades dos militares. 
Stuart foi preso e morto pelos militares. Desde então, Zuzu inicia 
uma batalha aparentemente simples: Localizar o corpo do filho e 
enterrá-lo. Zuzu vai se tornando uma figura cada vez mais incô-
moda para a ditadura... Até a sua misteriosa morte.

Sessão Especial do filme Zuzu Angel
O filme Zuzu Angel poderá ser assistido em sessão 
especial para os associados do Sindpd no dia 7 de ou-
tubro, sábado, às 10h no Cine Belas Artes.
Depois da exibição terá um instigante debate com o 
diretor do filme Sergio Rezende. 
No debate estará também Sérgio Rubens de Araújo 
Torres, Secretário Geral do MR-8 (Movimento Re-
volucionário 8 de Outubro), que militou com o filho 
da Zuzu, Stuart Angel Jones no próprio MR-8 e foi, 
além de seu companheiro de lutas, seu amigo. 

As reservas poderão ser feitas no Sindpd, pelo telefone 
3824-5605/3824-5602 com Maria Emilia e Iuri. 
Não perca tempo - ingressos limitados. Reservas com 
o nº de seu cartão de associado e direito a um acom-
panhante.

Zuzu Angel com debate após o filme
Dia: 07 de outubro de 2006 às 10 horas
Local: Cine Belas Artes, Av. Consolação, 2.423
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Milhares de sindicalistas em 
    São Paulo com Lula

No dia 18 de agosto no Clu-
be Atlético Juventus, no bairro da 
Mooca, se reuniram com o pre-
sidente Lula 6,5 mil sindicalistas 
para apoiá-lo na recondução à pre-
sidência da República nas próximas 

eleições que acontecerão no dia 1º 
de outubro de 2006.

Além do presidente da CGTB, 
Antonio Neto, discursaram no even-
to dirigentes sindicais da CUT, For-
ça Sindical, dos aposentados, entre 

outros e os presidentes dos partidos, 
PT, PC do B, PSM e MR8.

A CGTB e a CBTE reconhecem 
que Lula é a opção para mais 4 anos 
de gestão como presidente e defen-
dem esta posição num Manifesto.

Manifesto da CGTB e CBTE
Em defesa do crescimento econômico,

em defesa do povo, é Lula de novo!

Trabalhadores do Brasil
Entre os anos de 1995 e 2002, o 

Brasil e os trabalhadores amargaram 
um dos piores períodos de sua história. 
O País foi tomado pelo governo mais 
corrupto, degenerado, vende-pátria e 
antipovo que já se teve notícia.

Esse governo – representante dos 
cartéis internacionais e do que há de 
mais podre e reacionário – usurpou o 
patrimônio público e o entregou nas 
mãos dos monopólios estrangeiros. 
Entregou a Vale do Rio Doce, a Telesp, 
o Banespa, a Eletropaulo, a Embratel, a 
CPFL, a Cesp, a Light, o Metrô do Rio 
de Janeiro. Entregou o Banerj, o Ba-
nestado, o Bemge, o Credireal. Doou 
quase toda a malha da Rede Ferroviária 
Federal, inclusive a Malha Paulista. No 
total, as doações de empresas iniciadas 
por Collor e intensificadas por Fernan-
do Henrique nos tiraram 121 empresas 
estatais, juntamente com milhares de 
empregos, milhares de sonhos e joga-
ram milhões de brasileiros na fome e 
na miséria.

Ao longo de oito décadas, os brasi-
leiros doaram seu sangue para construir 
os mais avançados setores petroquími-

co, químico, siderúrgico, energético e 
telefônico. Todos foram doados.

Esse grupo de rapinas se abole-
tou no poder e aumentou brutalmente 
a dívida brasileira, que saltou de R$ 
60 bilhões em 1994 para mais de R$ 
600 bilhões em 2002, drenou nossas ri-
quezas para os especuladores por meio 
de juros extorsivos, que chegaram a 
atingir 54,5% em 1995, e deixou o 
País vegetando durante oito anos, sem 
crescimento econômico, sem geração 
de empregos, vendo suas empresas 
públicas e privadas sendo desnaciona-
lizadas, atolando o País no apagão, no 
aumento da criminalidade e jogando 
milhões de brasileiros no desespero da 
fome e da falta de esperança.

Os trabalhadores e seus filhos 
sofreram muito. Entretanto, toda essa 
destruição e indignação serviu de ar-
gamassa para construir uma grande 
aliança para destruir o velho e iniciar 
a construção de um novo projeto, sob 
a liderança do companheiro Lula. Não 
vencemos só a eleição, mas derrota-
mos uma gigantesca estrutura do mal, 
encabeçada pela mídia para submeter 
o povo e impedir que os trabalhadores 

voltassem a ter empregos, comida e a 
enxergar no horizonte um futuro pro-
missor para sua prole.

Se não tivéssemos tirado essa 
gente do poder em 2002, eles teriam 
levado até o fim sua política de des-
truição. Não existiria mais o Banco 
do Brasil, Caixa Econômica, os Cor-
reios, Furnas, Itaipu e a Petrobrás 
estaria fatiada entre os estrangeiros, 
que drenariam nosso petróleo e não 
permitiriam que atingíssemos a auto-
suficiência. Teriam acabado com as 
leis trabalhistas, com a Previdência, 
privatizado a saúde, a educação e 
tudo o que é público.

Como se pode ver, as eleições de 
outubro próximo não representam para 
o povo e para a Nação apenas uma es-
colha entre o candidato A ou B, um ple-
biscito de avaliação do governo ou um 
jogo de alianças políticas. É o futuro de 
nosso País, de nossos filhos, a felicida-
de do povo e a vida de muitos irmãos 
que está em jogo.

Em 2002, os trabalhadores se uni-
ram para derrotar esta política e eleger 
Lula. A CGTB participou ativamente 
desta batalha. Durante o governo Lula, 
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os trabalhadores tiveram muitas con-
quistas, grandes vitórias.

Lula barrou o processo de des-
monte do Estado, editou lei reconhe-
cendo legalmente as centrais sindicais; 
gerou quatro milhões de empregos, 
onze vezes a mais que o governo an-
terior; conquistou recordes de exporta-
ções; auto-suficiência na produção de 
petróleo; recuperação da infra-estrutura 
energética; inclusão de 11 milhões de 
famílias na rede de proteção social do 
Fome Zero, através do Bolsa Família e 
outros programas sociais; maior salário 
mínimo dos últimos 20 anos; redução 
de 13,7% no nível de desemprego; me-
lhoria pela primeira vez em décadas no 
quadro da distribuição de renda; recu-
peração e expansão das universidades 
públicas; 200.000 bolsas a estudantes 
carentes nas universidades particula-
res; avanço da Reforma Agrária.

Lula dobrou as reservas interna-
cionais, ampliou os investimentos do 
FAT, aumentando de R$ 6,9 bilhões em 
2002 para R$ 21,2 bilhões em 2005, 
democratizou a participação da socie-
dade no governo, através dos conselhos 
(Consea, CNDS, CNI), implementou 
uma política externa soberana e basea-
da na solidariedade e respeito aos ou-
tros povos, barrou a ALCA, aumentou 
a produção agrícola, iniciou a luta pela 
erradicação do analfabetismo e, so-
bretudo, combateu a corrupção como 
nenhum outro governo jamais fez, 
desmantelando quadrilhas inteiras que 
foram montadas no governo anterior, 
como a dos vampiros, dos Correios, os 
sanguessugas e outras dezenas que se 
proliferaram na gestão tucana.

No entanto, a campanha reacioná-
ria desencadeada pela mídia contra Lula 
e o povo mostra que as forças da direita 
querem o retrocesso. É nossa obrigação, 
como patriotas e brasileiros, defender o 
nosso País, organizar nosso povo para im-
pedir esse retrocesso e construir a unidade 
das forças progressistas para reeleger Lula 
e para dar-lhe sustentação para aprofundar 
as mudanças que o País precisa, sobretu-
do, na política monetária. O que faltou a 
Lula para alterar esta política não foi von-
tade, mas força política para fazê-lo.

O governo sempre esteve em mi-
noria no Congresso. Não teve base e 
acúmulo suficientes para aprofundar 
ainda mais as mudanças estruturais, 
principalmente, na área econômica, 
na qual existe muito a ser melhorado. 
Antes o capital financeiro levou nossas 
empresas, nosso patrimônio, mas ainda 
mantém o governo refém através da dí-
vida, que é sustentada com o dinheiro 
de nosso suor. Para acabar com essa de-
pendência, precisamos acumular mais 
forças, unir os setores nacionalistas da 
sociedade para libertarmos o Brasil da 
sangria externa.

Lula tem em suas mãos a respon-
sabilidade de concluir a obra de Getú-
lio Vargas, isto é, pôr fim à espoliação, 
construir uma grande nação indepen-
dente, com o seu povo feliz. Em pro-
nunciamento à nação, no 1º de maio de 
1940, o presidente Getúlio Vargas já 
afirmara que “o futuro do País repousa, 
inteiramente, em nossa capacidade de 
realização. Todo trabalhador, qualquer 
que seja sua profissão, é, a este respei-
to, um patriota que conjuga seu esforço 
individual à ação coletiva, em prol da 
independência econômica da nacio-
nalidade. O nosso progresso não pode 
ser obra exclusiva do Governo, sim de 
toda a Nação, de todas as classes, de 
todos os homens e mulheres”.

É neste sentido que a Central 
Geral dos Trabalhadores do Brasil e 
a Central Brasileira dos Trabalhado-
res e Empreendedores, que iniciaram 

processo de fusão, decidiram unificar 
as forças com a Central Única dos 
Trabalhadores, com dirigentes da For-
ça Sindical e com diretores de outras 
centrais na luta pela reeleição do pre-
sidente Lula e contra o retrocesso.

Precisamos unir nossas forças, uti-
lizar nossas armas, que é a mobilização 
e a conscientização, para fazer frente ao 
cartel das comunicações e ao que existe 
de mais atrasado em nosso País.

Por isso o Presidente Nacional da 
CGTB, Antonio Neto, assim como al-
guns dos principais diretores da Central 
decidiram concentrar todos os esforços 
na campanha do presidente Lula. Tam-
bém por esta razão que as Executivas das 
duas centrais, CGTB e CBTE, decidiram 
transferir o V Congresso, que seria reali-
zado em agosto, para os dias 9, 10 e 11 de 
novembro, na cidade de São Carlos.

Como entidades que sempre luta-
ram em defesa da pátria, dos interesses 
dos trabalhadores e pela democracia não 
poderíamos nos furtar num momento 
tão delicado e decisivo para o País.

Está em nossas mãos a felicidade 
do povo e o futuro do Brasil. Trabalha-
dores, sindicalistas e demais brasilei-
ros, a CGTB conclama a todos para se 
juntarem nessa batalha.

CGTB - Central Geral dos 
Trabalhadores do Brasil e CBTE - 
Central Brasileira dos Trabalhadores 
e Empreendedores

Lula, Quércia e Antonio Neto são companheiros 
e militantes das mesmas lutas.

Nos últimos anos caminharam 
juntos, cada um em sua esfera de 
ação, com os mesmos propósitos de 
trabalharem pelo desenvolvimen-
to econômico e produtivo do País 
visando a melhoria de vida dos tra-
balhadores, contra a miséria e pela 
igualdade social. 

Esta é uma dupla, Lula e Quér-
cia, que pode e deve se aliar cada 
vez mais pela união e pelo progresso 
de São Paulo e do Brasil.
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Sra. Alda Marco Antonio
com a candidata ao Senado
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Alda Marco Antonio, formada em En-
genharia Civil e Especialista em Sanea-
mento pela Faculdade de Saúde Públi-
ca da USP, é Candidata ao Senado nas 
próximas eleições, pelo PMDB.
Sempre que falamos de Alda Mar-
co Antonio associamos seu nome às 
crianças, principalmente, aos meno-
res carentes. No entanto, sabemos que 
sua trajetória na política social do País 
está, também, intrinsecamente ligada 
ao mundo do trabalho.
Alda já se destacava no final da dé-
cada de 70, principalmente dentro do 
PMDB, como defensora das mulheres 
agredidas nos seus direitos, tanto pes-
soais como de trabalhadoras. Sempre 
incentivada pelo saudoso Ulysses Gui-
marães, foi fundadora da Comissão de 
Mulheres do PMDB que presidiu em 
diversas ocasiões. Ajudou, ainda, a 
implantar o Conselho Estadual da Con-
dição Feminina, que também chegou a 
presidir e sua contribuição foi funda-
mental para a criação da Delegacia de 
Defesa da Mulher em 1983.
Durante sua gestão na Secretaria de 
Relações de Trabalho do Estado de 
São Paulo,  além de promover e pra-
ticar a mais ampla fiscalização das 
condições de trabalho humilhante e 
escravo nos ambientes de trabalho, 
patrocinou e divulgou várias edições 
de livros e manuais sobre as relações 
de trabalho dentro das empresas, am-
pliando a consciência sobre direitos 
das mulheres trabalhadoras, resgate da 
história dos trabalhadores, incentivos 

para a formação de entidades sindicais, 
estudos sobre as Datas Bases, várias 
edições sobre a saúde do trabalhador, 
sendo os primeiros livros a tratar de do-
enças profissionais e da saúde mental 
como doenças do trabalho. Entre estes 
foi editado, graças a sua ajuda, o Ma-
nual “Doenças Profissionais em Pro-
cessamento de dados”, com a autoria 
da comissão de saúde de nosso sindi-
cato, o Sindpd, em 1986. Portanto, as 
relações entre o Sindpd e Alda Marco 
Antonio são antigas e profícuas e, prin-
cipalmente, por isso, entrevistamos a 
Candidata ao Senado por São Paulo, 
pois acreditamos que com sua experiên-
cia adquirida em todos estes anos e 
pela retidão de seu caráter e ações trará 
grande perspectivas ao trabalhador, às 
mulheres, aos jovens e às crianças.
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A senhora foi Secretária de Rela-
ções do Trabalho no Governo de 
Franco Montoro (PMDB) e nesta 
época foi uma guerreira contra as 
atrocidades cometidas contra a 
saúde do trabalhador, denunciou 
e mostrou ao povo a existência do 
trabalho escravo e da exploração 
da mão-de-obra infantil. Por fa-
vor, nos conte um pouco destas 
experiências e como se envolveu 
com esta temática.
Alda: O que me levou a ser con-
vidada por Montoro, para a Secre-
taria de Relações do Trabalho, foi 
eu ter passado quase três anos como 
presidente da Comissão Sindical do 
Conselho Estadual da Condição 
Feminina. Nesta Comissão, com 
outras companheiras e com muitas 
sindicalistas fui para portas de fábri-
cas e de empresas falar com mulhe-
res trabalhadoras. Levava a elas a 
discussão sobre os principais temas 
que afligiam, na época, o mundo 
do trabalho e, particularmente, as 
questões femininas: trabalho igual, 
salário igual, discriminação de gê-
nero, perseguição de chefes para 
obter favores sexuais, a questão das 
creches para seus filhos e outros. 

Insistíamos para que passassem a 
freqüentar o sindicato, apesar de 
todas as dificuldades das mulheres, 
que são oneradas com a dupla jor-
nada de trabalho. Promovemos se-
minários, encontros e congressos, 
todos de muito impacto e de bons 
resultados. Passamos a incentivar 
as mulheres a pleitear fazer parte 
da diretoria dos sindicatos. Apenas 
um exemplo: Sindicato dos Telefô-
nicos: a categoria era formada por 
98% de mulheres e não havia uma 
única mulher na diretoria do sindi-
cato. Nosso trabalho foi de grande 
visibilidade e de muitos resultados. 
As mulheres começaram a freqüen-
tar mais seus respectivos sindicatos 
e muitas passaram a militar e a ocu-
par cargos na diretoria.
Tivemos uma grande parceria com 
quatro sindicalistas, que já ocupa-
vam cargos nas diretorias de seus 
respectivos sindicatos e que se dis-
puseram a conosco realizar esse 
importante trabalho. Foram Nair 
Goulart e Mariazinha dos metalúr-
gicos e Araildes e Rejane Matos 
das Costureiras.
Deixei a presidência do Conselho 
Estadual da Condição Feminina 

para assumir o último ano do Go-
verno Montoro à frente da Secreta-
ria de Relações do Trabalho.
Lá encontrei um convênio com o 
Ministério do Trabalho, segundo 
o qual, a Secretaria podia auxiliar 
o Ministério nas fiscalizações das 
condições do Trabalho.
Eu vinha da iniciativa privada, com 
17 anos dedicados à engenharia sa-
nitária, hoje chamada de ambiental. 
A maioria dos clientes de meu es-
critório era da indústria de transfor-
mação. Creio que o fato de eu co-
nhecer por dentro o setor industrial 
facilitou o planejamento do esque-
ma de fiscalizações que montei para 
a cidade e para o campo. Organizei 
com assessores e com 220 fiscais, 
entre médicos e engenheiros, um 
esquema de fiscalização que se re-
velou altamente eficiente.
Eu ouvia os dirigentes sindicais, 
recebia as denúncias, preparava as 
informações necessárias ao fiscal e 
lacrava num envelope. Convocava 
120 fiscais numa mesma manhã, 
distribuía os envelopes fechados 
e saíamos todos ao mesmo tempo, 
para 120 locais diferentes. No final 
do dia, nova reunião de todos para o 
fechamento dos trabalhos. Quando 
a imprensa ficava sabendo, ia atrás 
e até conseguia registrar algumas, o 
que deixou São Paulo estarrecido. 
Metalúrgicas, vidrarias, borracha-
rias, tecelagens mais pareciam ter 
parado no tempo. As cenas eram 
da idade média. Trabalhadores com 
mutilações, cicatrizes de queima-
dos, doenças respiratórias ou surdas 
eram encontrados a toda a hora.
No campo não foi menos: há 
pouco mais de 100 km da capital 
encontramos trabalhadores, ho

Alda Marco Antonio salienta a 
importância política da organização 

sindical dos trabalhadores
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mens, mulheres e crianças em con-
dições análogas à de escravos.
Foi nas zonas da extração de ma-
deira, na do chá e na de carvão. O 
impacto desta descoberta foi gigan-
tesco. A repercussão foi enorme, in-
clusive no exterior. Foram fiscaliza-
das propriedades em 11 municípios. 
Em todas elas a mesma tragédia: 
homens mulheres e crianças traba-
lhando nas piores condições, mo-
rando em casas de papel, mais pare-
cidas com caixas, com apenas uma 
abertura para entrar e para sair. 
Era mês de julho que naquele ano 
de 1986 estava muito úmido e frio. 
As pessoas, mal vestidas, tirita-
vam de frio. Um cinegrafista de 
TV chegou a tirar sua blusa para 
vestir uma menina de aparentes 
5 anos, já com cicatrizes e mar-
cas do trabalho. Ao ver aquelas 
crianças tirando carvão de fornos 
quentes, desgalhando troncos de 
árvores, colhendo resina das ár-
vores, mal vestidas, mal alimen-
tadas e sem escola, eu as imaginei 
sem futuro e condenadas a uma 
vida de exclusão. O impacto na 
minha vida foi enorme e defini-
tivo. Ali mesmo tomei a decisão 
de dedicar todo o meu futuro, se 
necessário, a defender crianças, 
a tirá-las do perigo e a encami-
nhá-las para um futuro saudável, 
para vê-las realizadas como seres 
humanos produtivos para si, para 
a família e para a sociedade. Para 
que pudessem encontrar a reali-
zação e serem felizes.  
O primeiro município fiscalizado 
foi Angatuba. Eu havia recebi-
do duas denúncias sobre aquela 
região. A primeira delas foi no 
próprio dia de minha posse como 

Secretária, no momento dos cum-
primentos. Veio de uma médica, 
dra. Edna Bugni que era respon-
sável pelo posto de saúde local.  
Descreveu-me em poucas pala-
vras os constantes acidentes do 
trabalho e pasmem: com crianças 
de até 5 anos de idade. Dias de-
pois recebi no gabinete dra. Zeni-
ta e Wilsom Bertolai, advogada e 
presidente do sindicato dos traba-
lhadores rurais da região, com as 
mesmas denúncias. Tratava-se de 
propriedades de grandes empresas 
e grandes empresários. Convidei 
e me acompanharam, o Ministé-
rio Público, a Polícia Militar, ve-
readores da Câmara Municipal, o 
prefeito Emílio Carlos Lisboa e os 
fiscais da secretaria. 
Hoje, 20 anos depois, naquele 
município, não existe uma única 
criança fora da escola e nenhum 
trabalhador rural sem registro em 
carteira. Após as fiscalizações, o 
Sindicato e a Prefeitura continua-
ram os esforços demonstrando que 

mesmo quando as dificuldades são 
imensas é preciso reagir, é preciso 
buscar soluções.
O que vi lá excedeu em muito a 
descrição. 

Com a sua imensa experiência 
na luta pela defesa das mulheres, 
principalmente, as trabalhado-
ras, pode nos dizer o que mudou 
na condição feminina durante 
todos estes anos e quais são suas 
propostas, no Senado, para avan-
çar nestas reivindicações?
Alda: Desde a metade da década 
de 70, por ocasião dos três Con-
gressos da mulher Paulista, que eu 
com outras companheiras reivindi-
camos a presença de ginecologistas 
nos postos de saúde hoje denomi-
nados UBSs - Unidades Básicas de 
Saúde. Decorridos 30 anos, con-
tinuamos pedindo a mesma coisa. 
Para encontrar um ginecologista as 
mulheres têm que percorrer 5 ou 6 
postos e, às vezes, não o encontra. 
No Senado vou buscar apoio para 
aprovar 

Alda Marco Antonio com Ulisses Guimarães.
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uma lei para obrigar atendimento 
imediato às gestantes. Quando uma 
gestante não encontrar atendimento 
especializado na rede pública terá 
que ser atendida na primeira clínica 
particular que procurar. A despesa 
será enviada ao SUS para pagamen-
to.  Ou seja, gestante não vai mais 
ficar batendo de porta em porta para 
ser atendida. A maternidade precisa 
ser protegida.
Uma coisa que mudou foi nossa con-
cepção de creche. Em 1975, decidi-
mos criar um Movimento de Luta por 
Creche. A intenção era atender a mãe 
que precisava trabalhar fora de casa. 
A creche era para nós, naquela épo-
ca, um direito da mãe, para ter onde 
deixar o filho. O movimento foi vito-
rioso. A idéia de creche em São Paulo 
é aceita e consagrada. A Capital, São 
Paulo, tem a maior rede de creches 
públicas do mundo. Só que hoje, nós 
encaramos a creche não como um 
local para deixar a criança, mas sim 
como uma escola para educar a crian-
ça. O direito hoje é da criança e não 
da mãe. Foi uma grande evolução.
Outro avanço grande foi a criação 
da Delegacia de defesa da Mulher. A 
violência doméstica é uma questão 
pública, mas normalmente escondida 
pelas famílias. A criação da delegacia 
escancarou o problema, trouxe-o a 
público e ajudou as mulheres violen-
tadas e espancadas a procurar seus di-
reitos. A questão continua grave, mas 
hoje temos mais este instrumento, 
a Delegacia, para ajudar a enfrentar 
questão tão grave. No Senado vou 
buscar recursos para ajudar as prefei-
turas a criarem a rede de Casas Abri-
go para mulheres espancadas e seus 
filhos. Uma mulher que foi espanca-
da, na maioria das vezes, ao dar quei-

xa não pode retornar à casa porque 
corre risco de apanhar novamente.  É 
preciso abrigá-la em segurança para 
que se recupere e tenha condição de 
decidir os próximos passos.
No mundo do trabalho os avanços 
foram pequenos. Apesar de as mu-
lheres estudarem mais tempo que 
os homens, apesar de algumas mu-
lheres alcançarem visibilidade em 
alguns postos importantes, quando 
se trata de subir na carreira, seja no 
setor privado ou no público, elas 
ainda são preteridas. São tão raros 
os casos de mulheres em cargos 
muito importantes, que as que os 
têm são constantemente apontadas. 
Mais uma vez é a questão da mater-
nidade. A gestação que deveria ser 
protegida, no mundo do trabalho é 
punida.  A mulher, só pelo fato de 
potencialmente poder ter filhos, 
tem sua carreira dificultada e não 
raro até cortada. Neste campo a luta 
ainda vai longe.

Foi esta sua identidade com a 
causa trabalhista que a levou a 

escolher como seu suplente um 
dirigente sindical ou a escolha 
de Antonio Neto, presidente da 
CGTB – Central Geral dos Tra-
balhadores do Brasil e do Sin-
dpd (Sindicato dos Trabalhado-
res em Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo), se deu 
pela militância no PMDB e co-
munhão dos mesmos ideais?
Alda: O sindicalista Antonio Neto 
é uma das figuras mais respeitáveis 
que conheço.  Como dirigente sin-
dical tem uma carreira belíssima. 
Como presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Processamento 
de Dados de São Paulo ele já se 
destacava com muito brilho.  Foi 
alçado à condição de Presidente da 
CGTB em função de seu trabalho e 
de sua competência.  Sua importân-
cia política hoje no Brasil pode ser 
medida pelas funções a que é cha-
mado a desempenhar. Ao escolhê-
lo para suplente o fiz na certeza de 
que exerceremos o mandato a dois. 
Temos muito a colaborar um com 
o outro.

A candidata ao Senado Alda e seus suplentes Hans Krauss (à esquerda) e Antonio Neto.
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Seu nome é praticamente sinôni-
mo da Defesa das causas infantis, 
defesa incondicional dos direitos 
das crianças. Pesquisou, fiscali-
zou e denunciou ambientes onde 
crianças foram e são agredidas 
em seus direitos básicos de ali-
mentação, proteção, educação e 
liberdade. A senhora expôs muitas 
vezes ao povo brasileiro, com sua 
força e dever de justiça, cenas 
horripilantes de trabalho es-
cravo infantil, de prostituição 
de menores, de violência e mi-
séria destes seres indefesos e à 
mercê de adultos prepotentes 
e corruptos. Sabemos que este 
seu ideal e luta pela felicidade 
e igualdades para as crianças 
e jovens são eternos. Quais 
suas prioridades no Senado sobre 
esta problemática?
Alda: Quero ajudar os prefeitos mu-
nicipais a zerarem o déficit de vagas 
em creches e em escolas de educação 
infantil. Mas não apenas a criarem as 
vagas. Desejo, mercê da experiência 
que adquiri, influenciar na qualida-
de das escolas, no treinamento dos 
recursos humanos dos profissionais 
que irão trabalhar diretamente com 
as crianças, na arquitetura dos pré-
dios e até nos modelos do mobiliário 
para servir às crianças.
Desejo também colaborar com os 
governos estaduais na questão das 
crianças e adolescentes em situação 
de risco social e pessoal. Meu so-
nho é que o Estado crie uma rede 
de proteção infantil capaz de res-
ponder com competência, sem au-
toritarismo a todas as necessidades 
desta população. Pois com crianças 
e adolescentes em situação de ris-
co, já falhou a família e já falhou 

aumentando sem novos emprésti-
mos. A educação pública de me-
lhor, passou a ser a pior. Os poli-
ciais e funcionários públicos têm 
o menor salário brasileiro. Estados 
muito mais modestos que São Pau-
lo pagam melhor seus professores, 
policiais e funcionários. 
Para São Paulo voltar a crescer, a 
se desenvolver, a criar empregos 

serão necessários investimen-
tos. Para que haja investimen-
tos, será necessário renegociar 
a dívida, diminuir o pagamento 
dos juros para sobrar recursos 
do orçamento para investir em 
estradas, metrô, escolas, hospi-
tais e melhorar os salários do 
funcionalismo, que está sem 
reajuste há doze anos.

Quais as suas propostas e de seu 
partido para colocar o Brasil no 
caminho de maior desenvolvi-
mento econômico?
Alda: Pagar menos juros da dívida 
pública e investir nos setores que 
hoje emperram o desenvolvimen-
to, por exemplo, infra-estrutura. 
Necessitamos construir e reformar 
estradas, portos, geração de ener-
gia elétrica. Necessitamos melho-
rar a educação pública. A escola 
tem de conseguir ensinar de fato. 
Temos que melhorar o padrão de 
conhecimento dos brasileiros para 
inseri-los de maneira digna e ade-
quada no mercado de trabalho que 
está em constante evolução. Sem 
educação ficaremos fora de qual-
quer modernidade, à margem do 
mundo moderno.

Quais são suas posições sobre as 
reformas política, tributária e so

a sociedade. Portanto, o Estado não 
pode falhar com elas. Quando o Es-
tado também falha, perde-se um ci-
dadão. Perde-se para o crime e qua-
se sempre também para a vida.

Tratamos aqui de assuntos que 
são o cerne dos problemas que 
vivem o povo brasileiro: Tra-
balhadores, crianças, jovens e 

mulheres, que estão expostos a 
condições de miséria, violência e 
desigualdades. Como enfrentar 
estes problemas se não falarmos 
em desenvolvimento econômico 
e social do País? Qual a sua ava-
liação da atual situação política, 
econômica e social do Brasil e, 
principalmente, do Estado de 
São Paulo?
Alda: Nos últimos doze anos o Es-
tado de São Paulo ficou menos rico, 
perdeu muitas indústrias na guerra 
fiscal para outros Estados, man-
tém os mais altos impostos, o que 
também faz muitas empresas irem 
embora e com elas vão também os 
empregos. O Governo do Estado, 
nos últimos doze anos, renegociou 
a dívida de maneira lesiva aos nos-
sos interesses. 13% do orçamento 
são para pagar juros da dívida, que 
apesar dos pagamentos, continua 

Alda discursa, ao lado de Orestes Quércia, 
num evento do SEAC-SP em 21.08.06.
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ENTREVISTA

ciais que estão paradas 
no Congresso e que de-
verão vir para as pautas 
em sua possível gestão? 
Quais destas reformas 
a senhora elege como a 
mais urgente e necessá-
ria para o desenvolvi-
mento nacional?
Alda: Entendo que a re-
forma tributária é a mais 
urgente. É preciso estabe-
lecer a justiça tributária, para que, 
por exemplo, os prefeitos muni-
cipais possam governar sem essa 
dependência excessiva que existe 
hoje em relação ao governo fede-
ral. Os municípios têm muitas res-
ponsabilidades e poucos recursos. 
É necessário dar aos municípios a 
condição de bem cumprirem sua 
missão constitucional.

Estamos vendo grandes cenas de 
violência no nosso dia-a-dia. Estas 
cenas vinham, quase sempre, das 
guerras, dos atentados terroristas 
em outros países. Agora, estas ce-
nas estão cada vez mais fazendo 
parte do cotidiano do brasileiro, 
dentro de nosso País. São Paulo 
inaugurou o terrorismo aberto e 
organizado no Brasil.
Como avalia a política do gover-
no de São Paulo perante todos 
estes atos de violência contra o 
povo, as instituições públicas e 
privadas e a desorganização so-
cial gerada? Como em 12 anos 
de gestão do PSDB a situação fi-
cou tão incontrolável?
Alda: A gestão do Governo do Es-
tado nesses últimos doze anos foi 
um fracasso. Fecharam a Secreta-
ria do Menor que atendia a 200 mil 

cumpra apenas seis anos 
em regime fechado. Essa 
é uma lei que incentiva o 
crime e tem que mudar.
Os eleitores devem veri-
ficar cada candidato e es-
colher aquele que mais se 
identificar com suas idéias 
e verificar a vida pregressa 
de cada um. Será uma ver-
gonha para os brasileiros 
se algum mensaleiro, san-

guessuga ou vampiro sejam nova-
mente eleitos.

Que mensagem gostaria de deixar 
para os trabalhadores e trabalha-
doras de nossa categoria neste 
momento de tantas conturbações 
sociais e de tantas esperanças 
pela oportunidade que temos de 
poder mais uma vez manifestar 
nossa vontade nas urnas, através 
de nosso voto?
Alda: A eleição é o momento mais 
privilegiado da democracia. É por 
ela que se dá a oportunidade da mu-
dança. Votar, para mim, é mais que 
obrigação: é dever. Em São Paulo 
temos hoje uma escolha fácil. En-
tre os candidatos a governador tem 
um que é mais competência, mais 
experiência e mais capacidade de 
trabalho. E tudo isto comprovado 
porque fez o melhor governo que 
São Paulo já teve. É Orestes Quér-
cia do PMDB. Gostaria muito de 
merecer a escolha da categoria para 
o Senado. Creio ser chegada a hora 
de renovação. Gostaria, também, 
de pedir votos para os candidatos 
a deputados federais e estaduais do 
PMDB. Considero nossa chapa a 
melhor e por isso peço o seu voto e 
o seu apoio.

crianças, evitando que elas fossem 
para as ruas, onde poderiam evo-
luir para o crime. Fechando a Se-
cretaria do Menor demonstraram 
que não acreditam na educação e 
passaram a atuar só com repres-
são. A população de infratores in-
ternos na Febem que permaneceu 
nos governos do PMDB estável 
em 1.200 internos, multiplicou-se 
rapidamente e hoje está perto de 8 
mil. Criou-se assim uma verdadei-
ra indústria de mão-de-obra para a 
criminalidade. Este erro foi um dos 
principais fatores de agravamento 
da violência em São Paulo.

Como o Congresso Nacional pode 
contribuir para a resolução des-
tes problemas? Como os eleitores 
devem se posicionar nestas elei-
ções para formar um Congresso 
Nacional forte e comprometido 
com suas causas?
Alda: O Congresso Nacional pode 
e deve verificar onde tem falhas 
nas leis e corrigi-las. Dou como 
exemplo a Lei das execuções pe-
nais. Não me conformo que alguém 
como Suzane Von Richtofen, uma 
moça fria e calculista que planejou 
e ajudou a matar os próprios pais, 
condenada a 38 anos de prisão, 
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Artigo de Antonio Neto (*) publicado
no Jornal Diário do Comérico e Indústria (DCI)

A falácia do déficit

Os números não mentem e 
atestam que é um grande erro tra-
tar isoladamente o déficit da Pre-
vidência em nosso País.

Embalada pela campanha 
eleitoral, a reforma da Previdên-
cia retorna com força ao debate 
nacional. E, mais uma vez, os áu-
licos de sempre, inimigos confes-
sos ou dissimulados do papel do 
Estado em matéria de seguridade 
social, colocam suas garras de 
fora para vociferar um suposto dé-
ficit previdenciário que só poderá 
ser eliminado com a redução do 
valor real dos benefícios e a colo-
cação de mais dificuldades para o 
trabalhador se aposentar.

O fato é que os números não 
mentem. E eles atestam que é um 
grande erro tratar isoladamente o 
déficit da Previdência em nosso 
País. Esse déficit só se justifica 
se não levarmos em consideração 
a seguridade social, cujo sistema 
foi concebido pela Constituição 
de 88, reunindo as contas da saú-
de, da assistência social e da pró-
pria Previdência.

Considerada em seu conjun-
to a seguridade é superavitária e 

na Previdência

estável. E qualquer reforma séria 
deveria incorporar mais benefi-
ciados, ao invés de reduzi-los. Do 
contrário, continuaremos empo-
brecendo os aposentados e pen-
sionistas e enfraquecendo o papel 
do Estado nesse sistema.

A Associação Nacional dos 
Fiscais da Previdência (ANFIP), 
uma das entidades mais concei-
tuadas do setor, elaborou estudos 
que revelam que o conceito de dé-
ficit utilizado por muitos é intei-
ramente equivocado. É possível 
constatar desequilíbrio no regime 
público previdenciário, mas não 
déficit, como muitos alardeiam.

O Brasil, com a Carta de 88, 
foi pioneiro na construção de 
um sistema previdenciário finan-
ciado não apenas pelos salários. 
No mundo inteiro, a Previdência 
financiada pelas remunerações 
entrou em crise porque o mundo 
do trabalho entrou em crise com 
a globalização e a destruição das 
forças produtivas nacionais. 

Com a nova Constituição, a 
seguridade social passou a ser fi-
nanciada por toda a sociedade e por 
uma multiplicidade de contribui

ARTIGO
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ções sociais. No entanto, os 
cálculos feitos para apurar o supos-
to déficit são baseados naquilo que 
os trabalhadores e as empresas con-
tribuem versus o gasto com o paga-
mento de aposentadorias, gerando, 
conseqüentemente, um desequilí-
brio, não pelo aumento do gasto, 
mas pela redução da receita. No 
setor privado, com o aumento do 
desemprego e da informalidade. E, 
no público, porque, nos últimos dez 
anos, contrata-se muito menos.

Esse sistema é financiado por 
um conjunto de contribuições. 
Vejamos um exemplo: em 2005, a 
receita da seguridade social foi de 
R$ 278,1 bilhões, ao passo que as 
despesas dos ministérios do Tra-
balho, da Saúde, da Previdência e 
da Assistência Social, para se usar 
um conceito mais amplo, incluin-
do ativos e inativos, foram de R$ 
221,2 bilhões. Ou seja, um supe-
rávit de R$ 56,9 bilhões! Mesmo 
com a Desvinculação da Receita 
da União (DRU), que retira line-
armente 20% dos ministérios, no 
ano passado foram desvinculados 
em torno de R$ 32 bilhões. Mesmo 
assim, sobram R$ 24,8 bilhões. 

Isso revela que o sistema da 
seguridade social de nosso País 
deu certo. 

Deu certo do ponto de vista 
social e do ponto de vista do finan-

ciamento. Essa estabilidade possi-
bilita absorver mais pessoas para o 
sistema e não reduzir o número de 
beneficiários. Permite, por exem-
plo, que o sistema passe a incor-
porar os trabalhadores informais 
urbanos, da mesma forma que já 
incorpora os rurais. Eles poderiam 
receber uma aposentadoria, inde-
pendentemente de sua capacidade 
contributiva. Os números revelam 
que, mesmo depois da DRU, exis-
tem, pelo menos, R$ 24,8 bilhões 
para isso.

Nesses últimos anos, entre-
tanto, principalmente no período 
FHC, as reformas propostas foram 
todas em sentido inverso, apesar 
de os números comprovarem o 
contrário. A chamada “reforma” 
do governo anterior foi perversa, 
especialmente, com os trabalha-
dores do setor privado, na medida 
em que os obrigou a trabalhar mais 
tempo para receber o mesmo bene-
fício. Está aí um traço da herança 
maldita no Fator Previdenciário 
que o Congresso Nacional tenta, 
agora, eliminar. E, no setor públi-
co, é preciso moralizar pelo cami-
nho inverso da “reforma” propos-
ta, fixando um teto salarial em que 
nenhum servidor pode ganhar mais 
que o presidente da República.

Outra questão precisa ser pos-
ta em seu devido lugar. A crise da 

Previdência foi causada pela cri-
se econômica, e não o contrário. 
Qual é a tese desses “reformistas” 
da Previdência? A de que é preci-
so reformar a Previdência para re-
solver o problema econômico do 
País, quando a realidade demons-
tra exatamente o contrário. A “re-
forma” proposta não vai resolver 
o problema fiscal e não vai gerar 
justiça social.

Esperamos, agora, que o de-
bate eleitoral seja capaz de escla-
recer essas questões tão vitais para 
o trabalhador brasileiro e para to-
dos aqueles que constroem, com o 
seu trabalho, a riqueza deste gran-
de País. 

Nesse debate, vamos demolir 
de vez a falácia do déficit da Pre-
vidência e provar que é possível 
garantir um futuro seguro àqueles 
que dedicaram sua vida ao desen-
volvimento da nação. Provar, en-
fim, que o Brasil é maduro e gran-
de o suficiente para oferecer um 
futuro digno aos seus filhos.

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

Sindpd participa de
Jornada Pela Paz

Um grande Ato pela paz em solidariedade aos povos líbaneses e palestinos 
aconteceu no domingo, dia 6 de agosto. A passeata com mais de 10 mil pessoas 

saiu da Praça Oswaldo Cruz (Av. Paulista) e foi até o Parque do Ibirapuera.

A iniciativa foi organizada pelo 
Comitê de Solidariedade aos Povos 
Árabes, que reúne uma série de en-
tidades da sociedade civil, incluin-
do as que representam a comunida-
de árabe em São Paulo e no Brasil. 
Diante da investida do Governo de 
Israel ao Líbano, iniciada em 12 de 
julho - que destruiu toda a infra-es-
trutura do país fez milhares de ví-
timas e deixou 25% da população 
desabrigada e exilada -, o comitê se 
formou e inclusive já realizou uma 
primeira iniciativa: um grande ato 
público na Praça da Sé, no dia 21 de 
julho, que reuniu aproximadamente 
2 mil pessoas. Assim, os paulista-
nos fazem coro às vozes que se er-
guem em todo o mundo, clamam 
pelo cessar-fogo imediato e incon-
dicional e a reconstrução imediata 
do Líbano e Palestina, país cuja po-
pulação vive sob ocupação militar 
israelense e sob constantes ataques. 

Além disso, as manifestações 
visaram chamar a atenção das au-
toridades nacionais para a tragédia 
na região e pressioná-las a tomar 
atitudes concretas contra as agres-
sões e em favor da paz. Com esse 
intuito, o comitê exige que o go-
verno brasileiro:

- oponha-se publicamente ao mas-
sacre do povo palestino e libanês, 
o que inclusive causou a morte de 
brasileiros e seus familiares;

- não firme o Tratado de Li-
vre-Comércio entre Mercosul 
e Israel (há, inclusive, petição 
pela não-assinatura no endereço 
http://www.petitiononline.com/
pal2006/petition.html);

- retire imediatamente o Embaixa-
dor do Brasil de Israel, como forma 
de protesto.

Cristãos e 
Mulçumanos se 
unem pela Paz

Esta frase encerrou a gran-
de manifestação contra os ata-
ques aos povos libaneses e 
palestinos que aconteceu no do-
mingo (06/08) em São Paulo.

Famílias de libaneses, pa-
lestinos e brasileiros, com suas 
crianças, caminharam juntas 
com o mesmo sentimento de 
repúdio pela violência, que já 
matou mais de 1.000 pessoas 
nestes ataques, sendo um terço 
das vítimas crianças menores 
de 12 anos. Hinos e palavras 
de ordem em línguas diferentes 
emocionaram todos os presen-
tes, que entendiam nestas mani-
festações o mesmo apelo: Fim 
dos ataques e da guerra.
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A Responsabilidade Social das 
Empresas e dos Sindicatos

O mundo corporativo — e isso 
é incontestável — mudou e conti-
nua mudando. Aliás, essa é a única 
certeza que todos nós podemos ter. 
Paradigmas relacionados a proces-
sos seculares de gestão estão sendo 
quebrados e novos modelos surgin-
do. Os sindicatos têm um papel fun-
damental na formatação dos emer-
gentes parâmetros que servirão de 
base à constituição das ações co-
letivas vivenciadas pelos parceiros 
sociais envolvidos. Um olhar 
atento deve ser deslocado para 
o desenvolvimento desses no-
vos contatos e contratos (indi-
viduais e coletivos) de traba-
lho, mais afeito à realidade.

Um papel diferenciado 
também passa a marcar os atu-
ais instrumentos jurídicos, que 
exteriorizam e materializam 
parte do conteúdo das nego-
ciações coletivas de trabalho. Pas-
sa-se a exigir assim dos sindicatos 
uma ascensão a esse novo cenário 
de conjuntura social. E aqui entra 
exatamente o enfoque da RSE (Res-
ponsabilidade Social das Empre-
sas), que exige um novo comporta-
mento dos sindicatos, gerando-lhes, 
por conseqüência, novas funções.

Uma delas é o papel de certi-
ficador, de auditor e concedente de 
“selo sindical de responsabilidade 
social”. Àquela empresa que obede-
cer os requisitos legais e negociais 

(derivados de negociação coletiva 
de trabalho) fará jus à certificação 
sindical, que poderá ser utilizada 
em seus produtos ou serviços. E 
esse espírito de cidadania, que se 
traduzirá pelo selo sindical de res-
ponsabilidade social, dará à empre-
sa a possibilidade de demonstrar 
que seus preços são “éticos”, na 
medida em que atendam a disposi-
tivos e disposições legais.

Para a categoria dos trabalha-
dores em processamento de dados, 
por exemplo, sua validade e via-
bilidade são fundamentais, uma 
vez que vários dos trabalhadores 
representados, que fazem parte da 
sua base, prestam serviços a outras 
empresas e, muitas vezes, de modo 
precário. A institucionalização do 
selo dará a todos os envolvidos 
(empresa tomadora de serviços, 
empresa prestadora de serviços, 
trabalhadores e sindicato) a certeza 
de que a relação de trabalho reves-

te-se de legalidade, legitimidade 
social e fidúcia, independentemen-
te do trabalho realizado; de forma 
independente ou com vínculo de 
emprego; com remuneração fixa ou 
variável; através do pagamento de 
verbas com ou sem natureza sala-
rial. Como se pode perceber, com 
essa materialização institucional do 
selo sindical, o que se está fazendo 
é passar a RSE, de mera instituição 

social (em formação), a insti-
tuição jurídica.

Finalmente, temos o de-
safio de promover um con-
trole, ainda que reflexivo, 
das condutas econômicas, 
para ajudar na transformação 
da sociedade, através de um 
papel integrativo, criando 
condições estruturais para 
desenvolvimento de um novo 
cenário social e econômico 

mais justo e equilibrado. Ao lado 
das tradicionais funções, estabe-
lecidas por um ordenamento que 
já tem mais de 60 anos, cabe aos 
sindicatos, na atualidade, um novo 
diálogo social que examine toda 
essa combinação de transformação 
estrutural que assola as empresas e 
que, na ausência de um ajuste so-
cial-econômico, acaba por gerar 
uma “modernidade” de pobreza.

O objetivo maior passa por 
uma significativa participação, que 
assegure maior eqüidade na dis

Artigo escrito por Antonio Carlos Aguiar (*) — Antonio Neto (**)

"E esse espírito de cidadania, que 
se traduzirá pelo selo sindical 

de responsabilidade social, 
dará à empresa a possibilidade 
de demonstrar que seus preços 

são “éticos”, na medida em 
que atendam a dispositivos e 

disposições legais."

SELO SOCIAL
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tribuição dos custos e benefícios 
envolvidos em todo o processo de 
transformação. Há a necessidade 
de se estabelecer um envolvimento 
direto com: (a) a heterogeneidade 
de formas de organização de traba-
lho; (b) participação com diferentes 
protagonistas; e (c) progressivo in-
ter-relacionamento com questões 
diuturnas daí provenientes, como 
são exemplos: formação e quali-
ficação profissional; movimentos 
para entendimento ou alteração de 
culturas internas – principalmente, 
mas não só, em casos de fusão, in-
corporação, alteração societária e 
mudança de propriedade; adaptabi-
lidade a novos sistemas de gestão; 
soluções para embates envolvendo 
tecnologia versus mão-de-obra des-
qualificada; incremento ou desen-
volvimento de sistemas de ensino 
para adaptação profissional dian-

te da mundialização das relações 
de trabalho; adequação, análise e 
otimização do tempo de trabalho, 
levando-se em conta necessida-
des atreladas ao tempo social; via-
bilização de ambiente de trabalho 
adequado, para se evitar, ou pelo 
menos, em muito, minimizar pro-
blemas de saúde e segurança do tra-
balho, dentre outros.

E tudo isso refere-se à RSE. 
Lembre-se que a expressão “Res-
ponsabilidade Social das Empresas” 
é recente, porém, ela traduz valores 

sociais extremamente importantes, 
como: direitos humanos, o trabalho 
e o ambiente. Logo, seu incremen-
to e portabilidade no atual mundo 
do trabalho encontram assento mais 
do que adequado. Nesse compasso, 
percebe-se que o instituto da RSE 
tem fator determinante no que diz 
respeito ao cumprimento das nor-
mas que regulam as relações sociais 
e laborais, o ambiente e os direitos 
fundamentais (dentre eles, é óbvio, 
a dignidade da pessoa humana). A 
RSE transcende imperativos mera-
mente legais. Vai além, uma vez que 
se pauta em critérios de valores. 

* Sócio do escritório de advocacia 
Peixoto e Cury Advogados
** Presidente do Sindpd - Sindi-
cato dos Trabalhadores em Pro-
cessamento de Dados do Estado 
de São Paulo

Selo de qualidade social

O DIEESE, com o referendo 
e apoio das Centrais CAT, CGT, 
CGTB, CUT, Força Sindical e 
SDS, participa do Grupo de Tra-
balho Internacional que elabora 
a Norma ISO 26000. Nos próxi-
mos meses, até o final de 2006, 
o processo passará por uma fase 
crucial de definições do texto fi-
nal da Norma, em temas de in-
teresse dos trabalhadores e das 
organizações sindicais (direitos 
humanos, direitos dos trabalha-
dores, entre outros). Haverá um 
processo de consulta e esta será 
uma boa oportunidade para que 

Centrais Sindicais discutem Norma Brasileira, NBR 16001,
e a Norma Internacional, ISO 26000 (em elaboração)

a visão do movimento sindical bra-
sileiro influencie o texto da norma 
e, em decorrência, o entendimento 
internacional do tema da responsa-
bilidade social.

No Brasil, a Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas realizará 
cinco seminários, entre agosto e 
novembro, em diferentes regiões do 
País, para sensibilizar os segmentos 
sociais e difundir a discussão sobre 
a Norma Brasileira (NBR 16001) e 
a Norma Internacional (ISO 26000, 
em elaboração) de responsabilidade 
social. Espera-se que nestes eventos 
o movimento sindical se faça pre-

sente, aportando sua visão sobre 
o tema e aprofundando o debate 
com os outros segmentos sociais 
(empresas, consumidores, gover-
no, ongs e outros).

A reunião DIEESE - Centrais 
terá como pauta básica:
1) Informes sobre o processo ISO;
2) Organização do debate sindi-
cal sobre as Normas ISO e NBR 
no 2º semestre de 2006;
3) Mobilização das entidades fi-
liadas para participação nos se-
minários da ABNT;
4) Estrutura e recursos para a par-
ticipação do DIEESE no ISO.

SELO SOCIAL
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Medida Provisória 316/06 
e as Doenças do Trabalho

Antonio Rebouças 
Advogado do Sindpd 

e Especialista 
em Direito da 

Seguridade Social

O governo federal editou, 
no dia 15/08/2006, a 

Medida Provisória  
nº 316/06 que aumenta 
o valor dos benefícios 
da Previdência Social, 

reajustando em 5,01% as 
aposentadorias e pensões 

com valores acima de 
um salário mínimo e 

traz a implantação do 
chamado “nexo técnico 
epidemiológico” para a 

identificação de acidentes 
e doenças ocasionados 

pela atividade 
profissional.

A MP -  Medida Provisória  316/06 (vide paragráfo 
02 no box no final da matéria) trata-se de reivindicação do 
movimento sindical e das instituições públicas compro-
metidas com a saúde dos trabalhadores. Visando coibir os 
abusos e desmandos de inúmeras empresas que, na volú-
pia de lucros, dão ensejo a que seus empregados adoeçam, 
muitas vezes gravemente, onerando também o SUS – Sis-
tema Único de Saúde e a Previdência Social.

Tais empresas, com apoio sobretudo em médicos ines-
crupulosos que contratam, procuram descaracterizar  as 
doenças ocupacionais a que dão causa e deixam de cum-
prir a obrigação legal de notificá-las ao INSS, através da 
chamada CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho. 

Muitas delas aproveitam-se do convênio que mantêm 
com a Previdência Social, conhecido por “PRISMA”, e 
encaminham os lesionados para o recebimento do auxí-
lio-doença comum (ao invés do cabível auxílio-doença 
por acidente do trabalho), burlando com isso a legisla-
ção e sonegando direitos trabalhistas e previdenciários 
de seus empregados.

Espera-se que as alterações no texto do Regulamento 
da Previdência Social, a serem introduzidas pelo Poder 
Executivo em razão dessa medida provisória, venham a 
bem definir o que seja o nexo técnico epidemiológico, 
aproveitando os estudos realizados nesse sentido pelas 
entidades sindicais e instituições preocupadas com as 
milhares de vítimas dessa situação intolerável.

Espera-se, igualmente, que as mencionadas altera-
ções viabilizem a atuação fiscalizadora do INSS, desba-
ratando uma verdadeira máfia de profissionais, das mais 
diversas áreas, que se prestam a manter, e até estimular, 
uma atuação daninha, contrária à Lei e à Ética a que de-
veriam servir.
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Artigo 2º da Medida 
Provisória 316

O Diário Oficial da União, na 
edição do dia 11 de agosto do 
ano corrente, publicou a medi-
da provisória nº 316, alterando 
as Leis nº 8.212 e 8.213, am-
bas de 24 de julho de 1991, e 
9.796, de 5 de maio de 1999, 
e aumentando o valor dos be-
nefícios da Previdência Social 
nos moldes que estatui.
Em seu artigo 2º, a medida 
provisória nº 316, dentre ou-
tras disposições, acrescenta à 
Lei nº 8.213/91 o artigo 21-A, 
com a seguinte redação:
“Presume-se caracterizada in-
capacidade acidentária quan-
do estabelecido o nexo técnico 
epidemiológico entre o traba-
lho e o agravo, decorrente da 
relação entre a atividade da 
empresa e a entidade mórbida 
motivadora da incapacidade, 
em conformidade com o que 
disciplina o regulamento”.
A redação, embora tecnica-
mente defeituosa, traz impor-
tante novidade para os segu-
rados acometidos de doenças 
provocadas ou agravadas pelo 
trabalho: o nexo técnico epi-
demiológico.
A MP 316/06 não o define, 
remetendo a matéria para 
o regulamento (Decreto nº 
3048/99), a ser conseqüente-
mente alterado.

a) exigir das empresas que, 
ao preencherem a documen-
tação relativa ao recolhi-
mento mensal das contribui-
ções previdenciárias e para o 
FGTS, informem o número 
de empregados afastados por 
motivo de doença e o corres-
pondente enquadramento no 
CID – Código Internacional 
das Doenças;

b) permitir a fiscalização 
mediante o cruzamento de 
dados, identificar as empre-
sas que têm descumprido a 
legislação, deixando de re-
conhecer e de comunicar as 
doenças ocupacionais às au-
toridades competentes;

c) propiciar melhor atendi-
mento aos trabalhadores do-
entes, agilizando a conces-
são dos benefícios devidos 
e eliminando medidas buro-
cráticas inúteis;

d) corrigir a distorção histó-
rica de exigir dos segurados, 

A regulamentação da Medida 
Provisória deverá ser coerente

em determinados casos, a 
demonstração do nexo cau-
sal entre as moléstias e o tra-
balho. Com base nos dados 
epidemiológicos, a perícia a 
cargo do INSS deverá pre-
sumir o nexo de causalidade 
(podendo a empresa interes-
sada elidir, mediante provas 
seguras, a presunção relativa 
ao liame de causa-e-efeito);

e) melhorar a postura e a 
conduta de inúmeros pe-
ritos médicos do INSS 
benevolentes para com as 
empresas faltosas e que 
burlam a lei e o direito de 
seus empregados.

O SINDPD continua atuan-
te, e bem atento, envolvendo-se 
em assunto de tamanha relevân-
cia para a categoria profissional 
que representa e para a comuni-
dade em geral.

Aguarde novas informações 
no site - www.sindpd.org.br - e 
participe!

Esperamos que a regulamentação da MP, ainda 
não concluída, tenha uma lógica que garanta 
aos trabalhadores o direito de se defenderem 
contra as agressões advindas das atuais rela-
ções de trabalho. Por isso, sugerimos que a 

regulamentação deva seguir a lógica dos fatos:
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A palavra é mudança
Esta entrevista com a Doutora Maria de Lourdes Moure 
discute a necessidade da criação de uma Convenção 

Coletiva Intersindical sobre o pior dos males que 
acomete os trabalhadores: A repetição dos gestos em 

sua jornada de trabalho. E a necessidade da mudança de 
consciência na organização do trabalho.

Como surgiu a idéia de formali-
zar uma Convenção Coletiva In-
tersindical sobre LER/DORT?
ML - Uma das reclamações que re-
cebemos é que alguns casos de LER/
DORT (Lesões por Esforços Repeti-
tivos ou Distúrbios Osteomolecula-
res Relacionados ao Trabalho), que 
deveriam ser tratados como doença 
ocupacional, o são como auxilio 
doença. Porque o método causal é 
mais difícil de ser estabelecido.

Agora, com essa Medida Provisória 
que saiu recentemente (Vide o artigo 
do Dr. Rebouças nas duas páginas an-
teriores) talvez isso mude o enfoque. 
As empresas terão de comprovar se 
há o nexo ou não. Mas isso é mais 
uma questão da esfera da Previdência 
Social. Na esfera do trabalho a gente 
está querendo fazer o quê? Trabalhar 
na causa. Na prevenção. Nós não 
iremos esperar o acometimento, não 
adianta contabilizar se não partire-
mos para o outro extremo. Ou seja, de 
nada me vale contabilizar com preci-
são doentes, se eu não fizer nenhuma 
ação para evitar novos adoecimentos 
e que continuem acontecendo. Nosso 
enfoque é na causa.

Identificando a causa, como partir 
para uma política de prevenção?
ML – Existem alguns fatores que 
favorecem o acometimento da LER/
DORT e têm alguns que são determi-

nantes. O fator ligado ao ambiente 
físico, da tarefa, que é o mobiliário, 
o ruído, o conforto térmico e a ilumi-
nação favorece e predispõe o traba-
lhador ao adoecimento. Mas não de-
termina o adoecimento. Agora, já os 
fatores determinantes são a freqüên-
cia e a intensidade. A freqüência com 
que isso ocorre, ou seja, a duração 
da exposição ao risco. Por exemplo, 
para que eu possa desenvolver minha 
tarefa tenho uma imobilidade postu-
ral, assim, o esforço muscular é está-
tico ou é dinâmico. Então, se eu fizer 
isso de uma forma continuada, quan-
to mais tempo eu não conseguir alter-
nar minha postura com certeza vou 
ter mais predisposição para ter uma 
lesão. Você tem os fatores que são os 
mais importantes, os mais invisíveis, 
que são os relacionados à organiza-
ção do trabalho. É o ritmo, a pressão 
do trabalho, excesso de jornada, ou 
seja, a ausência de pausa. 

Maria de Lourdes Moure

Auditora Fiscal do Trabalho - AFT 
da DRT/SP- Delegacia Regional de 
Trabalho de São Paulo, MTE - Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, 
desde 1983, e Coordenadora do 
Projeto Estratégico de Prevenção 
de LER/DORT -  DRT/SP / MTE.
Engenheira Civil, especialização 
em Segurança do Trabalho, Mestre 
em Ergonomia pela UCL Université 
Catholique de Louvain - Belgium  
e Doutora em Engenharia de Pro-
dução POLI USP.

SAÚDE
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Ler /DORT são lesões provocadas 
em todas as categorias?
ML - Em muitas categorias, neste 
primeiro ano, com o planejamen-
to estratégico foram definidos três 
cenários bem diferentes, já bem 
complexos para analisar. Por si só 
já foram um grande desafio os se-
tores dos bancários, que é a questão 
de check-out, do comércio, princi-
palmente supermercados e hiper-
mercados e o de processamento de 
dados. Só nestes três setores a rea-
lidade já é muito complexa porque 
temos que trabalhar integrado com 
o pessoal da legislação. O que difi-
culta bastante é a questão dos falsos 
PJs - Pessoas Jurídicas. Tem que 
se formalizar aqueles que são PJs, 
para se ter o vínculo de CLT.

No Processamento de Dados deve 
complicar. Por ser uma categoria 
diferenciada, como determinar a 
ação nesse caso?
ML - Para fazermos o acompa-
nhamento de nossas ações existe o 
CNAE - Código Nacional de Ativi-
dades Econômicas - que no caso do 
Processamento de Dados é o 7230. 
Ocorre é que há vários outros seto-
res: Parte de seguro saúde, seguro de 
carros, dos mais diversos, são CNAE 

diferentes, que estão fora desse có-
digo de atividade, que caracteriza o 
Processamento de Dados, mas que 
têm atividade de processamento de 
dados. Esse já foi um viés que nós 
encontramos no primeiro semestre.

Uma coisa é código econômico e 
a outra seria como se estabelece a 
forma do trabalho, a organização 
do trabalho?
ML – Sim, temos que falar de an-
tigamente, mas é um passado muito 
recente. Por quê? O mundo do traba-
lho está mudando e cada dia mais de 
conteúdo. A característica do traba-
lho tem uma dinâmica muito trans-
formadora. Há 10 anos retratava 
muito bem o setor econômico, você 
tinha aquelas atividades bem carac-
terísticas. Agora, o que ocorre? O 
7230, de Processamento de Dados, 
ele por si só abrange trabalhadores 
do comércio, banco, saúde, planos 
de saúde, empresas de tecnologia, de 
comunicação, entre muitas outras, 
esse foi um dos prognósticos feito 
no primeiro semestre. 
Outro dado muito importante é que 
80% dos acometimentos estão na fai-
xa etária entre 16 e 34 anos. É uma 
população trabalhadora muito jovem 
que está adoecendo e que se a gente 

não tomar alguma medida, vai ficar à 
margem da sociedade. E o que a gen-
te quer? Até como conclusão, já vou 
falar agora, é gerar emprego, que o 
trabalhador tenha boas condições, te-
nha sua saúde preservada e encontre 
satisfação no trabalho, e que também 
o empregador seja mais competitivo. 
Tem que ter um ponto em que ele 
agregue a saúde e segurança no seu 
modo de trabalho. E isso seja um va-
lor agregado ao seu produto. Porque 
o que estamos buscando é uma mu-
dança de mentalidade.

Ou seja, é uma transformação da 
organização do trabalho dentro 
de todas as instituições?
ML – É uma mudança mesmo, uma 
chamada para reflexão e mudança 
de encarar essas questões. Por isso 
estamos falando de uma Convenção 
Coletiva Intersindical. Você come-
ça a trabalhar com isso e começa a 
aparecer demanda de vários setores 
com os mesmos problemas. Sur-
gem as categorias de metalúrgicas, 
química, costureiras, transporte, 
agricultura e muitas outras. Vamos 
ter que envolver nessa Convenção o 
governo, as empresas e os sindica-
tos. Só assim construiremos um tra-
balho responsável e conseqüente.

SAÚDE
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NACIONAL

Tráfico de pessoas é uma realidade

Trabalho em condição análoga 
a de escravo,  maus-tratos  e ques-
tões de migração não devem ser 
confundidos com o Tráfico de Pes-
soas. A expressão Tráfico de Pesso-
as, segundo o Protocolo de Palermo, 
ratificado pelo Brasil, significa o re-
crutamento, transporte, transferên-
cia, alojamento ou acolhimento de 
pessoas, recorrendo a ameaças ou 
uso da força ou outras formas de co-
ação, ao rapto, fraude, engano, abu-
so de autoridade, situação de vulne-
rabilidade, entrega ou aceitação de 
pagamento ou benefício para obter 
o consentimento de uma pessoa que 
tenha autoridade sobre a outra para 
fins de exploração de prostituição 
ou sexual, trabalho, serviços força-
dos, escravatura, práticas similares 
à escravatura, servidão ou mesmo à 
remoção de órgãos. Portanto, inde-
pende do consentimento da vítima 
ou seu responsável. 

Até mesmo para identificar-se a 
realidade das diferentes situações de 
Tráfico de Pessoas, condição análoga 
à de escravo, maus-tratos e migração, 
é mister  a realização de pesquisa, ao 
seu mapeamento. E, assim, compre-
endermos esse fenômeno, suas carac-
terísticas, rotas, como age o trafican-
te, como enreda a vítima e como ela é 
cuidada pelas autoridades.  

Essa também é uma das mis-
sões do Comitê Paulista de Preven-

ção e Enfrentamento ao Tráfico de 
Seres Humanos, criado em 2004, 
por iniciativa do ILADH- Instituto 
Latino Americano de Promoção e 
Defesa dos Direitos Humanos e do 
Departamento de Direito do Traba-
lho e Seguridade Social da Facul-
dade de Direito da Universidade 
de São Paulo, que tomou corpo em 
2005, após a adesão da secretaria 
executiva pela Comissão Munici-
pal de Direitos Humanos que hoje 
o sedia. 

Com  a congregação do trabalho 
de instituições públicas, privadas e do 
terceiro setor sensíveis ao crescente 
problema da comercialização nacio-
nal e internacional de vidas humanas 
e órgãos, o Comitê Paulista de Pre-
venção e Enfrentamento ao Tráfico 
de Seres Humanos tem se dedicado 
a formar uma rede sólida, agregan-
do novos membros com experiência 
nacional e internacional na temática, 

como: o Instituto São Paulo Contra 
a Violência, a Comissão de Justiça e 
Paz, o Conselho Estadual da Condi-
ção Feminina, Secretaria de Estado 
da Justiça e de Defesa da Cidadania,  
a Guarda Civil Metropolitana de São 
Paulo, a Polícia Federal, o RIMI - 
Rede Internacional de Mediação In-
terdisciplinar, a ASBRAD - Associa-
ção Brasileira de Defesa da Mulher, 
da infância e da Juventude, a FIESP 
- Federação das Indústrias de São 
Paulo, a Prefeitura do Município de 
Jundiaí, Ministério Público do Tra-
balho, CLADEM, além do apoio em 
2005 pela Bombril S/A.

Como parceira do Comitê 
Paulista, a CGTB - Central Geral 
dos Trabalhadores do Brasil, tam-
bém está ativamente envolvida 
na “Semana de Sensibilização à 
População Paulista à Prevenção e 
Enfrentamento ao Tráfico de Seres 
Humanos”, de 11 a 17 de setem-
bro, bem como incentivando  e 
buscando recursos à “Pesquisa do 
Tráfico de Seres Humanos para 
Fins de Trabalho Escravo”, coor-
denada por Ântonio Rodrigues de 
Freitas Júnior, Professor Associa-
do do Departamento de Trabalho 
e Seguridade Social  da Faculdade 
de Direito da USP.

Fonte: Célia Regina Zapparolli - Coordena-
dora do Comitê Paulista de Prevenção e En-
frentamento ao Tráfico de Seres Humanos

Tráfico de pessoas  não é lenda urbana ou distante tema para filmes de 
ação Hollywoodianos. Existe e mais perto do que se pode imaginar. De 11 a 
17 de setembro acontece a semana de Sensibilização à População Paulista 

à Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos.
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Executiva da CGTB transfere 
V Congresso para novembro

Resolução: 

 Tendo em vista que o Presidente Nacional 
da CGTB, Antonio Neto, assim como alguns 
dos principais diretores da Central tiveram 
a honra de ser convocados para assumir a 
Coordenação do Comitê Supra-partidário da 
campanha do presidente Lula.
Tendo em vista que, por decisão da Execu-
tiva Nacional, a CGTB decidiu apoiar a re-
eleição do presidente Lula, com o objetivo 
de impedir qualquer retrocesso no País e, 
aprofundar as mudanças promovidas com 
o seu governo. 
Tendo em vista as possibilidades e a neces-
sidade de ampliação e do fortalecimento da 
campanha para fazer frente ao cartel das 
comunicações e ao que existe de mais atra-
sado em nosso País. 
Tendo em vista a impossibilidade de assu-
mir esta alta responsabilidade e, ao mesmo 

A CGTB do Estado de São Paulo realizará uma Ple-
nária Estadual com entidades sindicais de São Paulo 
para a preparação do V Congresso e fortalecimento 
da CGTB Estadual, em Bauru, no dia 4 de outubro, 
afirma Paulo Sabóia.

tempo, realizar o Congresso nos dias 
24, 25 e 26 de agosto. 
A Executiva Nacional da CGTB, reuni-
da no dia 31/07 de 2006, decidiu trans-
ferir a realização do Congresso para 
os dias 9, 10 e 11 de novembro e a IV 
Conferência das Américas para 7 e 8 
de novembro. 
A Executiva decidiu ainda priorizar a já 
vitoriosa campanha de filiação, fortale-
cer a mobilização e organizar os encon-
tros estaduais preparatórios para o V 
Congresso e participar ativamente dos 
comitês supra-partidários pró-Lula em 
todos os Estados.

CGTB realizará plenária estadual 
para preparar o V Congresso

Paulo Sabóia, presi-
dente da CGTB do 
Estado de São Paulo

Reunião da executiva da Central Geral dos 
Trabalhadores do Brasil e da Central Brasileira 

dos Trabalhadores e Empreendedores



29

Passe suas férias com o SindpdPasse suas férias com o Sindpd

Convênios

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 
3115-6214 - 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) 3115-5320/3115-
6214 - 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 - Desconto de 
10% - Reservas: (12) 3861-1243
- www.gaivotapraiahotel.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

Colônias

Para consultar os preços e fazer as reservas em 
qualquer colônia de férias, entre no site do Sindpd -  
www.sindpd.org.br - no link Serviços 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 dor-
mitório/suíte (cama de casal e guarda-roupa), 1 dormi-
tório (dois beliches), 1 WC, cozinha americana (fogão, 
geladeira, armários,utensílios de cozinha), sala (mesa 
de jantar, TV 20”, sofá), garagem para dois carros. Pe-
ríodos 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 equipa-
das 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), sa-
las de ginástica, saunas, quadra de tênis, piscinas adul-
to 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 Caraguata-
tuba, o apartamento acomoda 6 pessoas e está equi-
pado 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, churras-
queiras, 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 equi-
padas 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. 

SOCIAL
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Convênios com a Educação

FAETEC – Faculdade de Tecnologia A. Einstein - des-
conto de 15% 
FAMOSP – desconto de 15%
FASUP – desconto de 11% a 20%
FASP - descontos de 10% e 20%- (Somente para alu-
nos ingressantes em 2006)
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 20% a 40%
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%
FGV (Campinas e Jundiaí) - desconto de 10%
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-Gra-
duação e Cursos de extensão)
MAUÁ – desconto de 10%.
MONTESSORI – desconto (consulte o Social)
RADIAL– desconto de 10%.
SENAC – desc.10% (somente Pós-Graduação latu senso). 
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.
UNIB – desconto de 22% a 33,5%
UNIBERO – desc.5% a 10% (somente período noturno)
UNICAPITAL –desconto de 20% a 30%
UNICASTELO – desc. de 10% (ingressantes 2006)
UNICID – desconto de 5% a 15% (exceto cursos da 
área de Saúde)

Convênios com a Educação
O Sindpd sempre priorizan-

do o melhor para seus associa-
dos e familiares, mantém uma 
rede conveniada com as melho-
res 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 fi-
que atento aos prazos de ins-
crições. E não se esqueça de 
solicitar na home page do Sindpd -  
www.sindpd.org.br - sua decla-

ração de matrícula ou rematrícula 
para obter os diversos descontos.

Dúvidas pelo tel: (11) 3824-
5600, ramais 5635 e 5636, com 
Carolina e Márcia.

Os descontos concedidos 
estão sujeitos a alterações.

SOCIAL

Faculdades
AIEC - desconto de 5% - faculdade via internet, reco-
nhecida pelo MEC.
ANGLO LATINO – desconto de 20%
ANHEMBI MORUMBI – desc.10% (menos para os cursos 
de turismo, hotelaria, gastronomia, teatro, negócios da moda, 
design digital, quiropraxia, naturologia, ciências contábeis).
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)
FAATESP - desconto 10%
FACULDADE BUTANTÃ - desconto 35%
FACULDADES CAMPOS ELISEOS - FAESP - des-
conto 20% a 10% para dependentes.
FACULDADE CHAFIC - desconto de 25%
FACULDADE DRUMMOND - desc.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% 
(consultar o departamento social do Sindpd).
COLÉGIO MATER AMABILIS - desconto de 20% (na 
anuidade)
FACULDADE MATER-FAMATER - desconto de 25%
FACULDADE RIO BRANCO - desc. 15%
FACULDADE SUMARÉ - consultar tabela de desconto 
com o departamento social do Sindpd.
FACULDADE DE TECNOLOGIA DAS AMÉRICAS - 
desconto de 10% 
FACULDADE DE TECNOLOGIA FLAMINGO - des-
conto de 10% 
FACULDADE DE TECNOLOGIA JOÃO XXIII - des-
conto de 30% (noturno) e 40% (diurno) - somente para 
ingressantes a partir de julho de 2005 
FAESP – Faculdade A. Einstein de São Paulo - des-
conto de 20 %
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UNIESP – (Renascença, Fapepe, Fape, Fabi, Fag, 
Fam, Faprev) – desconto de 10% a 30%
UNIFAI – desconto de 20% a 25% (exceto Arquitetura, 
Direito, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem, Pedago-
gia, Teogologia e Filosofia).
UNIFIEO - desconto de 10% nos cursos de graduação 
e 20% nos cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu
UNINOVE – desconto de 40% na última mensalidade 
do semestre e 15% pós-graduação.
UNIP – desconto de 18%(confirmar descontos com o 
departamento social do Sindpd).
UNISA – desconto de 19% a 30,5%
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 20% (ex-
ceto os cursos modulados, de mestrado e cursos ex-
tras) verificar prazo de entrega das declarações.
 
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.
CEINTER (FAC. INTERAMERICANA) - desconto de 
20% (ensino médio e técnico).
CIAM – desconto de 10%
COLÉGIO ANGLO LATINO - desconto de 20%
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 DOMUS SAPIENTIAE - desconto de 10%
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 - Des-
conto de 10%
COLÉGIO RAMOS DE AZEVEDO - desconto de 20% 
(na anuidade)
COLÉGIO TÉCNICO IMPACTA - desc. 30% a 40%
COLÉGIO EUCLIDES DA CUNHA - desconto de 20% 
(período manhã) 
COLÉGIO MARIA JOSÉ - desconto de 15%
COLÉGIO PROGRESSO (Campinas) - desc. 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% - so-
mente para ingressantes a partir de julho de 2005
ESCOLA PAULISTA DE AGRIMENSURA - desconto 
de 20% (na anuidade) 
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10%
ITALO BRAILEIRA – desconto de 20%
MAGISTER – desconto de 5% a 20%
MACKENZIE – desconto de 10% a 25% (Educação 
Infantil, Fundamental I e II, Ensino médio)
MARIA MONTESSORI – desconto de 20%
METROCAMP (Campinas)  –  desconto de 10% a 15%
RADIAL – desconto de 10%
UNIA-A – desconto de 25%
UNISA – desconto de 31,3%

Cursos Técnicos 

ALL EXPERTS TREINAMENTO – desc. 5% a 15%
BRÁS FIGUEIREDO – desconto de 5% a 30%
CENTRAL DE CONCURSOS - desconto de 5% 
DOMINI – desconto de 10% a 20%
ENIAC – desconto de 20% (Informática, Turismo, Ho-
telaria, Gestão de Negócios)
COLÉGIO EUCLIDES DA CUNHA - desconto de 15% 
G & P TREINAMENTO – desconto de 15%
IMPACTA – desconto de 10%
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10%
SENAC – desconto de 5% (Qualificação profissional 
e Técnicos) - desconto de 10% (Livres ,Extensão uni-
versitária e Eventos:Workshops, Congressos, Feiras, 
Palestras, Seminários)
TREINASOFT – desconto de 15% a 50%
UPNGO TRAINING – desconto de 5% e 10%
 
Idiomas 

CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS 
(São Bernardo do Campo) – desconto de 10% a 30%
CENTRO CULTURAL AMERICANO (Campinas) - In-
glês desconto de 20%
CNA (Campinas) - desconto de 10%
FISK - consultar tabela e unidades no dep. social
MACKENZIE – desconto de 10% a 25%  Cursos de 
Línguas Estrangeiras (CLEM - só em São Paulo)
ROSA BLANCA CONSULTORIA DE IDIOMAS – des-
conto de 10% a 20%
SENAC – desconto de 5%
SKILL – desconto em todas as unidades, consulte o 
departamento Social
UNIA-A – desconto de 50% (Inglês e Espanhol)
YAZIGI (Unidade Chácara Flora) – desc.10% a 20%
YAZIGI ASSUNÇÃO (S.B.C.) – desconto de10%
YELLOWBACK - Cursos de Inglês - desc.20%
WIZARD (50 endereços) – desconto de 15%
WIZARD (Centro, Jd. Bonfiglioli, Jd. Arpoador) 
– desconto de 20%

SOCIAL
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O XIV Campeonato está em sua reta final. A segunda fase da competi-
ção já está finalizada. Confira como ficou à sua equipe e os jogos da semi-
final que começam dia 02 de setembro. A final será no dia 16 de setembro.

XIV Campeonato do Sindpd 

Chave A
Equipe Pontos Vitórias Derrotas Empate
EDS DTC ........................... 7 ................... 2 ................. 0 ................. 1
ENGEBRÁS ...................... 7 ................... 2 ................. 0 ................. 1
PROBANK ......................... 3 ................... 1 ................. 2 ................. 0
ECURSO ........................... 0 ................... 0 ................. 3 ................. 0

Chave B
Equipe Pontos Vitórias Derrotas Empate
PROCWORK ..................... 9 ................... 3 ................. 0 ................. 0
PROJECTO ....................... 4 ................... 1 ................. 1 ................. 1
T-SYSTEMS ...................... 4 ................... 1 ................. 1 ................. 1
TECBAN ............................ 0 ................... 3 ................. 0 ................. 3

O Sindpd participou, pelo se-
gundo ano consecutivo, do Cam-
peonato Metropolitano da Federa-
ção Paulista de Futebol de Salão. 
E como não poderia ser diferente 
do Campeonato passado, a equi-
pe chegou novamente às finais. E 
por coincidência o adversário foi o 
mesmo do ano passado, o Círculo 
Militar. No Campeonato passado, 

o Sindpd ficou no empate em 
zero a zero e ficou com o Vice-
Campeonato, já que o empate 
beneficiava o adversário. Nes-
te ano, a final será em duas 
partidas. A competição, que 
reuniu vários ex-atletas do fut-

sal de São Paulo, contou com sete 
equipes renomadas da cidade de 
São Paulo. A campanha do Sindpd 
até a final foi exemplar mais uma 
vez; em sua fase de classificação, a 
equipe obteve 7 vitórias, 2 empates 
e 3 derrotas, marcou 51 gols e so-
freu 30. O artilheiro do Sindpd no 
Campeonato foi o Anderson que 
marcou até a final 12 gols.

Final do Metropolitano
de Futsal Master

ESPORTE

Basquete Masculino
A equipe conquistou o  
Tricampeonato dos Jogos 
da Cidade Etapa Regional 
Lapa.

Vôlei Masculino
O Sindpd conquistou o 
Bicampeonato dos Jogos 
da Cidade Etapa Regio-
nal Lapa e tenta o Bi na 
Etapa Muni-
cipal. No se-
gundo semes-
tre, participa 
da Liga APV 
1ª  Divisão.

Vôlei Master
Nossa equipe foi 
Campeã da Liga APAV 
de Vôlei Master. A partir 
de outubro começam as 
preparações para as com-
petições que estão para 
começar, como o Sul Bra-
sileiro que será disputado 
em Curitiba. No mês de no-
vembro, o Sindpd disputa o 
Campeonato Sul Brasileiro 
e o Brasileiro de Vôlei Mas-
ter, ambos em Saquarema, 
Rio de Janeiro.

Futebol de Campo
No segundo semestre, 

o  Sindpd participa 
do Campeonato 

Interclubes e da 
Copa Kaiser .

NO LANCE

Semifinais
EDS DTC x PROJECTO ............ dia 03/09 às 11h30
PROCWORK x ENGEBRÁS ............ dia 03/09 às 12h30

Local: Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245.
Final: Acompanhe pelo site.
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ESPORTE

Os Jogos da Cidade é uma 
competição que envolve vários 
esportes, milhares de atletas e 
centenas de disputas simultâneas, 
movimentando todas as regiões da 
cidade. Por essas características, 
é a maior competição do esporte 
amador na Capital.

Ao todo, são dez modalidades 
em disputa. Há torneios de futebol 
de campo, futsal, voleibol, bas-
quetebol e handebol.  Todas  mo-
dalidades têm equipes masculinas 
e femininas. Além dos torneios, 
são disputados três festivais: atle-
tismo, capoeira e truco.

Os Jogos da Cidade ocorrem 
em duas etapas: Regional e Muni-
cipal. Na etapa regional, as equi-
pes disputam as modalidades em 
cada uma das 31 subprefeituras. 
Na etapa municipal, participam as 
31 equipes campeãs regionais de 
cada modalidade e gênero.

Sindpd nos
Jogos da Cidade

Regional Lapa
Tricampeão:  Basquete Masculino
Bicampeão: Volei Masculino 
Campeão: Futsal Feminino
Vice-Campeão: Futsal Masculino

Regional Mooca (Sindpd/Central 
Geral dos Trabalhadores do 
Brasil - CGTB)
Campeão: Vôlei Masculino
Vice-Campeão: Futsal Masculino

Títulos conquistados 
nos Jogos da Cidade

No dia 11 de agosto foi entregue 
a premiação dos Jogos da 
Cidade Etapa Regional Mooca. 
O Sindpd foi representado pelo 
Coordenador de Esporte Ronaldo 
Luiz Leite, que recebeu o Troféu 
de Campeão da equipe de 
Voleibol Masculino e de Vice-
Campeão da equipe de Futsal 
Masculino. 

Futsal Feminino
A equipe foi Campeã da Copa Spor-
tAção/Jornal do Futsal, categoria 
amador. O Sindpd venceu a equipe 
do Arte Cultura no dia 16 de julho por 
um a zero. A artilheira da competição 
foi a jogadora Vivian do Sindpd. O 
destaque da competição foi a atleta 
Viviane como a goleira menos vaza-
da e a jogadora Flávia foi escolhida 
para a seleção da Copa SportAção.
O Futsal feminino ainda sagrou-se 

Futsal continua fazendo bonito
campeão dos Jogos da Cidade Etapa 
Regional Lapa e segue com grandes 
chances de vencer a Etapa Municipal.

Futsal Masculino
O Sindpd foi convidado a partici-
par da mais nova competição de 
futsal: a Liga Paulista/Futsal CUP. 
Ela conta com as melhores equipes 
de futsal da atualidade da cidade de 
São Paulo que tem apoio da FPFS. 
O torneio começou dia 27 de julho.  

O diretor do Sindpd, Élcio Borba, 
recebe troféu da Copa Sport Ação
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X Sindpdfest vai ser 
com Capital Inicial

O grupo apresentará seus principais sucessos e 
promete agitar em festa que acontece no dia 18 
de novembro, sábado, a partir das 22 horas no 

Clube Atlético Juventus.

A SindpdFest completa 10 anos. 
Uma tradição de alegria e combativi-
dade. Alegria pela festa que é descon-
traída, gostosa e cheia de gente diverti-
da, que entra no ritmo, canta e dança a 
noite toda. Um momento de encontro 
de amigos, colegas e, principalmente, 
um lugar para conhecer novas pesso-
as que vivem realidades de trabalho e 
projetos de vida parecidos.

De combatividade, porque a 
SindpdFest, todos os anos, é o pon-
ta-pé inicial da Campanha Salarial, 

I Sindpdfest – 1996 no Clube Atlé-
tico Ipiranga. Animada pela Banda 
Liebestraum.

II Sindpdfest – 1997 na Quadra da 
Escola de Samba Rosas de Ouro.
Animada com o Quinteto Boca da 
Noite e a Bateria da Rosas de Ouro.

III Sindpdfest – 1998 na Quadra da 
Escola de Samba Rosas de Ouro. 
Animada por show de diversos ar-
tistas, apresentações de dançarinas 
de axé, das mulatas e destaques da 
Escola de Samba Rosas de Ouro.

IV Sindpdfest – 2000 na Qua-
dra do Nacional Atlético Clube.                          
Animada por show da Banda Mix-
to Quente.

V Sindpdfest – 2001 na Quadra da 
Escola de Samba Rosas de Ouro.  
Animada pela bateria, mulatas e 
destaques da Escola de Samba Ro-
sas de Ouro.

VI Sindpdfest – 2002  na Fábrica 5. 
Animada pela Banda Show 2000 e 
DJS com Tecno, Jazz e blues espa-
lhados nos diversos ambientes.

VII Sindpdfest – 2003  no Ginásio 
Social do Palmeiras.
Animada pela Banda Biosfera que 
apresentou ritmos de várias épocas 
e estilos.

VIII Sindpdfest – 2004  na Casa das 
Caldeiras. Animada pela banda Épo-
ca, além de uma charmosa exposição 
de computadores antigos.

IX Sindpdfest – 2005  no Clube 
Atlético Juventus. Animada pela 
Geração 80, com Léo Jaime, Ritchie, 
Leoni, Kid Vinil e Paulo Ricardo.

Sindpdfest fez história

que tem conquistado bons resulta-
dos para a categoria.

A Campanha Salarial 2007 terá 
início com a X SindpdFest. Acom-
panhe pelo site www.sindpd.org.br, 
a partir de outubro, como adquirir 
seu convite, detalhes sobre a festa e a 
Campanha Salarial.

Este ano a festa acontecerá, no-
vamente, no Clube Atlético Juven-
tus, no Bairro da Mooca. A escolha 
se deve à excelente infra-estrutura e 
qualidade do local.
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