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Participar do

crescimento

Companheiros, começamos
2007 com a posse do Presidente Lula, reeleito para um segundo
mandato, uma de suas primeiras
ações foi anunciar o PAC – Plano
de Aceleração do Crescimento para
o Brasil, que avaliamos positiva e
representativa dos anseios e necessidades do povo brasileiro, principalmente da classe trabalhadora.
No essencial, as medidas sugeridas no plano apontam para
atingir a meta de crescimento projetada para colocar, de uma vez
por todas, o Brasil no lugar que
deve ocupar, entre as melhores
economias do mundo.
No entanto, o caminho para
acelerar o desenvolvimento deve
vir acompanhado da imediata baixa
dos juros que tem sido um obstáculo para o crescimento econômico e, conseqüentemente, social do
Brasil. Avaliamos que ainda existe,
dentro do Governo Lula, uma resistência para implantação desta política desenvolvimentista, ou seja, a
direção do Banco Central mantém
sua política de juros escorchantes,
parecendo uma sabotagem dentro

do próprio governo para manter
preservada a herança da era FHC.
Nós, diretores do Sindpd, temos priorizado nosso compromisso
com o crescimento social e econômico do País, pois entendemos que
é a única forma de promover o crescimento dos trabalhadores de nossa
categoria. Para tanto, participamos
de Fóruns, Entidades e Conselhos
municipais, estaduais, nacionais e
internacionais quando discutimos
propostas para os governantes ou,
simplesmente, viabilizamos, na
prática, essas diretrizes de desenvolvimento.
Nossa participação tem sido
coerente com nossos princípios e
avaliações da conjuntura nacional,
temos denunciado os altos juros e
a necessidade de reduzi-los imediatamente, assim como apoiado as
resoluções do governo em direção
ao crescimento. Sabemos o quanto
este governo tem sido importante
e o quanto já melhorou a situação
social no País, principalmente nas
comunidades mais carentes, nos últimos quatro anos.
Desde os primeiros dias de
janeiro, concentramos nossa ação
sindical nas negociações da CCT
– 2007 (Convenção Coletiva de
Trabalho), e depois de várias roda3

das tensas e de muitas negociações
conseguimos fechar uma boa convenção com reajustes que variam
de 4,30% a 6,95%. Estes índices
estão acima da inﬂação acumulada
dos últimos 12 meses, o que representa um ganho real nos salários da
categoria, além de outras conquistas em cláusulas sociais e de garantias de emprego.
Nesta edição noticiamos, ainda, muitas outras ações do Sindpd
como a vitória dos trabalhadores
dentro das empresas, convênios novos que foram ﬁrmados para nossos
associados, que poderão acessar a
diversos cursos técnicos e universitários, várias opções de lazer e cultura, descontos interessantes para
cuidados com a saúde, a promoção
do “Dia Internacional da Mulher”
entre outros assuntos que esperamos seja do seu interesse.
Para ﬁnalizar, quero destacar
a grande conquista que representa
para a categoria a implantação do
nosso plano de Previdência Complementar para todos os associados
que queiram aderir a ele.
Boa leitura,

Presidente
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JURÍDICO

Vitória do SINDPD
na Justiça
IR sobre férias pagas em rescisão é ilegal!
Artigo do advogado José Eduardo Furlanetto, Coordenador do Departamento Jurídico do Sindpd
A partir de 05/02/2007 nenhuma empresa de processamento de
dados, no Estado de São Paulo,
poderá reter Imposto de Renda na
fonte, sobre os valores pagos a título de férias, quer vencidas, quer
proporcionais, além do terço constitucional, na rescisão do contrato
de trabalho de seus empregados.
A decisão publicada, ontem, é
da Juíza Fernanda Souza Hutzler,
substituta, da 23ª Vara Federal de
São Paulo, nos autos do Mandado
de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Empregados
de Empresas de Processamento de
Dados - SINDPD, contra o Superintendente Regional da Receita
Federal. O Ministério Público, em
parecer do Procurador da República, Márcio Schusterschitz da Silva
Araújo, manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança.
O veredicto põe ﬁm a um conﬂito que se travava entre as empresas
e o Sindicato, que ressalvava, nos
Termos de Rescisão de Contrato de
Trabalho, a ilegalidade da retenção
de imposto de renda sobre as férias
pagas quando da quitação das verbas.
Assim o fazia porque as férias pagas
em rescisão não caracterizam enriquecimento e, sim, indenização, pela
privação de um direito irrenunciável.

Grande parte das empresas
desencadeou verdadeira campanha
contra a iniciativa do Sindicato,
ameaçando-o, inclusive, com processo judicial para que deixasse de
apor a ressalva. O Sindicato se sustentava em entendimento paciﬁcado do STJ; as empresas preferiam
se basear em pareceres e decisões
superadas da Justiça do Trabalho,
que não é competente para apreciar
este tipo de demanda.
Segundo o advogado José
Eduardo Furlanetto, Coordenador do Departamento Jurídico do
Sindpd e patrono da causa, é de se
deixar bem claro que “não se trata
de liminar e, sim, de julgamento de
mérito de sentença, do Mandado de
Segurança. Da decisão o SEPROSP,
Sindicato que representa as empresas, já foi oﬁciado - notiﬁcado - para
que as oriente no sentido de que não
retenham imposto calculado sobre
férias e adicional de 1/3 pagos na
rescisão. Este valor cabe ao empregado, devendo ser incorporado no
crédito rescisório”.
Qualquer postura diferente por
parte das empresas implicará desobediência de ordem judicial!
Para maior clareza de todos os
envolvidos, especialmente as empresas, transcrevemos ao lado a parte
dispositiva da respeitável sentença:
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“Posto isso, concedo a segurança,
extinguindo o feito, com resolução
de mérito, nos termos do artigo
269, inciso I, do Código de Processo Civil, a ﬁm de exonerar os trabalhadores ﬁliados à impetrante do
pagamento do Imposto de Renda
na Fonte sobre os valores recebidos das respectivas empresas empregadoras, por conta da chamada
‘férias integrais, vencidas e/ou proporcionais e o respectivo adicional
de 1/3’, quando da rescisão dos
seus contratos de trabalho.
“Custas na forma da lei.
“Honorários advocatícios são indevidos em sede de Mandado de Segurança (Súmulas nos 105, do STJ
e 512, do STF).
“Sentença sujeita a duplo grau de
jurisdição, nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei nº 1.533/51.
“Oﬁcie-se ao Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo - SEPROSP,
conforme requerido a ﬂs. 20/21.
“Por derradeiro, cumpre salientar
que a presente decisão tem sua
eﬁcácia limitada à jurisdição do Estado de São Paulo.
“P.R.I.O.
“São Paulo, 30 JAN. 2007.
“FERNANDA SOUZA HUTZLER
“Juíza Federal Substituta.”
A sentença está disponível no site
da Justiça Federal Cível. Para consultá-la, basta acessá-lo (www.jfsp.
gov.br) e inserir o número do processo - 2006.61.00.021223-7.

SINDICAL

PPR pago pela Tecban
No início de 2006, o Sindpd assinou o acordo anual da PPR (Plano de Participação dos Resultados)
com a Tecban e a Comissão de Funcionários desta empresa, atrelando
o ganho aos Resultados da Empresa, Resultados da Área e Resultados
Individuais, onde foram deﬁnido os

valores para distribuição em múltiplos de salário-base.
Dia 02 de janeiro de 2007, a
Tecban pagou a PPR referente aos
resultados do ano de 2006, onde os
funcionários receberam, em média,
2,3 salários-base.
Este resultado só foi possível

graças aos esforços de todos os funcionários em atingirem os resultados das metas previamente estabelecidas com a empresa.

TOTVS/Microsiga
Acordo de PLR
Pelo terceiro ano consecutivo a
empresa fez acordo com o Sindpd
para a distribuição de PLR – Participação de Lucros e Resultados. O

valor pago foi proporcional ao valor do décimo terceiro salário. Para
2007, o sindicato está convidando
os trabalhadores interessados em
participar da comissão para, junto com os já inscritos, apresentar

proposta de PLR para este e para o
próximo ano, como ﬁcou acertado
com a empresa.
Quem estiver interessado em
participar, procurar os diretores Arlene, Emerson ou Henrique.

Sócios receberam
cartão e kit em casa
Todos os associados do Sindpd
receberam o novo Cartão de sócio,
uma caneta e uma bonita e prática
agenda semanal em suas casas no
mês de janeiro. A diretoria recebeu
centenas de e-mails dos sócios elogiando a iniciativa e, outros tantos,
agradecendo o brinde.
A novidade foi a parceria
do Sindpd com o Club In que,
além de todas as vantagens já inclusas no Cartão, ainda oferece

bônus em dinheiro para pacotes
turísticos, descontos no ato da
compra, preços promocionais e
prêmios. Conheça mais sobre estas vantagens navegando no site
www.clubin.com.br.
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Se não é sócio,
sindicalize-se.

Araraquara

Sindpd Inicia Campanha
de Filiação na Eds
A Regional de Araraquara iniciou campanha de ﬁliação na EDS,
com o objetivo de ﬁliar pelo menos 90% do quadro efetivo da EDS
Araraquara. Depois de muitas reuniões, foi detectado que o problema principal apontado pelos trabalhadores é o plano de saúde, pois
a categoria anseia por ter um bom
plano de saúde na Região. Neste
sentido, o Sindpd e a EDS, numa
reunião entre Daniel, diretor da
Regional do Sindicato, Mammed,
diretor EDS Araraquara, e Solange, supervisora Unimed (foto ao
lado), assinaram convênio com a
Unimed para atender aos trabalhadores e seus dependentes.
Além do plano médico, a
campanha de ﬁliação conta, também, com a divulgação do Club
In, e com outros benefícios locais,

como a Clínica APC, onde o associado coloca aparelho ortodôntico
a partir de R$ 57,00 mensais, e
uma parceria que o Sindpd fez com
a Associação dos Despachantes,
onde o associado pode entrar com
recurso de multas de trânsito sem
nenhum custo, e este pode se estender a todos os sócios do Sindpd
do Estado de São Paulo.

Sindpd participa do
Conselho Sindical
de Araraquara
Os diretores da Regional de
Araraquara participam ativamente
do Conselho Sindical, junto com
outros sindicatos da região.
Os conselheiros se reúnem,
mensalmente, no Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Araraquara e Região, onde debatem assuntos relacionados à DRT, INSS,
perícias e ﬁscalizações.
O Sindpd faz parte de um grupo de trabalho que discute com o
subdelegado do trabalho e os órgãos
públicos, como o INSS e procuradoria do trabalho, as soluções para
o melhor funcionamento da DRT e
INSS e sobre o movimento sindical
como um todo.

Bauru

Lecom ﬁrma PLR
com SINDPD
A Regional de Bauru ﬁrmou
com a Lecom Tecnologia S/A um
acordo de PLR - Participação nos
Lucros e Resultados, para os funcionários que receberam, já no ﬁnal de
2006, o rateio destinado a premiar
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os empregados pelo resultado obtido
nas operações da empresa.
Parabéns aos trabalhadores da
Lecom por mais essa conquista. Em
2007 novo acordo de PLR deverá
ser negociado.

SINDICAL

Sindpd integra Comitê de Crédito do
Banco do Povo Paulista em Bauru
Atuando no Comitê de Crédito
do BPP - Banco do Povo Paulista,
há dois anos, a Regional de Bauru, através dos Diretores Regionais
Wagner e Erick, participou ativamente das atividades de implantação da agência do BPP no Poupa
Tempo, inaugurado nesse último
ﬁm de ano em Bauru.
Responsável pelo incremento
da aplicação de recursos públicos

que aceleram o crescimento do nosso País, o Banco do Povo é uma importante ferramenta que propicia,
através das diretrizes e das orientações do Comitê de Crédito, um aumento signiﬁcativo na geração de
emprego e renda.
A diretoria do Sindpd está orgulhosa de participar deste importante órgão de fomento na região
de Bauru.

Ribeirão Preto

Fale com o CEREST
pela Internet

O Diretor do Sindpd, José Roberto de Souza, como secretário do
Conselho do Cerest – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
e membro da Comissão de Informatização do Cerest, informa que
foi inaugurado neste mês de fevereiro o Portal do Cerest de Ribeirão
Preto na Internet. Esta é mais uma

ferramenta à disposição dos trabalhadores da Região da DIRXVIII
– Direção Regional de Saúde, para
o conhecimento de seus direitos,
para conhecer doenças provocadas
pelo trabalho, tais como: Tendinite, tenossinovite e outras provocadas pelos movimentos repetitivos.
Também, para denunciar “maus
tratos” dentro das empresas, tais
como assédio moral, e saber que
todo acidente ou doença provocada
pelo trabalho deve ser notiﬁcado
através de CAT – Comunicação de
Acidente do Trabalho.
Para fazer contato com o Cerest deve-se entrar no Portal:
www.ribeiraopreto.sp.gov.br/cerest
e clicar em “Fale com o CEREST”.
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Diretor do Sindpd de Bauru, Wagner
Gomide (ao centro), com os demais integrantes do Comitê de Crédito, durante a inauguração do Poupa Tempo.

Sindpd
participa de
treinamento
O diretor da Regional de
Ribeirão Preto, José Roberto
de Souza, participou, no ﬁnal
do ano de 2006, de Seminário em Nazaré Paulista, de
Formação de Conselheiros,
promovido pelo DIEESE e
Ministério do Trabalho e Emprego, que teve como objetivo
principal treinar os Conselheiros das Comissões Municipais
de Emprego e dar suporte para
implantação, em municípios
com mais de 300 mil habitantes, dos Centros Públicos de
Emprego, Trabalho e Renda
(SPETR), conforme preconiza
a Resolução 466 de 2005 do
CODEFAT – Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
do Trabalhador.

SINDICAL

Santos

Santos terá o 1º Conselho
Municipal de Emprego
Diretor do Sindpd lidera essa iniciativa que terá participação
tripartite, unindo representantes de entidades dos
trabalhadores, dos empregadores e do governo.
O projeto de implantação em
Santos de um Centro Integrado
de Emprego, Trabalho e Renda,
com recursos no valor de R$ 1,2
milhão, foi analisado pelo conselho deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT),
em Brasília.
Este é mais um passo importante que a COM-Emprego, Comissão Municipal de Emprego, está
dando para a viabilização do Sistema Público de Emprego, Trabalho e
Renda, do Governo Federal, cuja ﬁlosoﬁa já é aplicada pela Prefeitura

por meio de ações realizadas pelas
diversas secretarias.
O sistema prevê o aprimoramento da oferta e procura de empregos, com o oferecimento de cursos de qualiﬁcação proﬁssional com
emissão de certiﬁcados. O direcionamento dessa demanda será feito
para as vagas dos setores que, após
pesquisa e análise, sejam identiﬁcados como “ﬁlão” do mercado. Além
disso, manterá ainda um banco de
dados e a primeira agência pública
de emprego. A implantação do sistema no Município já foi aprovada

pelas comissões Estadual e Municipal de Emprego.
O presidente da COM-Emprego, Jerônimo Correia Bitencourt (na
foto), diretor do Sindpd da Regional
de Santos, aﬁrma: “esse será o primeiro Conselho Municipal de Emprego do País que temos notícias”
e ressalta, ainda, que a união de esforços tem sido fundamental para o
avanço desse processo. “O princípio fundamental desse projeto é o
fortalecimento e o aperfeiçoamento
das políticas de emprego para a geração de trabalho e renda.”

Participação social contra
a fome e a exclusão
O CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, é um instrumento de
articulação entre governo federal
e sociedade civil na proposição de
diretrizes para as ações na área da
alimentação e nutrição. Seu objetivo é estimular a sociedade para
participar da formulação, execução
e acompanhamento de políticas de
Segurança Alimentar e Nutricional.
Considera que a organização da so-

ciedade é uma condição essencial
para as conquistas sociais e para a
superação deﬁnitiva da exclusão.
Inspirado nas resoluções da II
Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional, em março
de 2004, o CONSEA trabalha sobre
diferentes programas, como a Alimentação Escolar, o Bolsa Família,
a Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, a Vigilância Alimentar e Nutricional, entre outros.
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O prefeito de Santos, João
Paulo Tavares Papa, em janeiro,
nomeou os membros do Conselho
Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional e, entre os membros
titulares, foi nomeado o diretor da
Regional do Sindpd de Santos, Jerônimo Correia Bitencourt. Mais
uma vez, o Sindpd participa de iniciativas sociais com o objetivo de
melhorar as condições de vida e trabalho dos trabalhadores.

SINDICAL

Sorocaba

Acordo Coletivo de Trabalho
de Banco de Horas
O Sindpd assinou com a GFT
BRASIL CONSULTORIA INFORMÁTICA LTDA., de Sorocaba,
um Acordo Coletivo de Trabalho
para utilização de banco de horas
nos termos da Lei 9.601/98. Este
acordo formalizou a compensação
de faltas e atrasos, horas extras,
jornada de trabalho e, conseqüen-

Sindpd faz
convênio com
advogado
previdenciário
Plauto Holtz é advogado
com ênfase em direito previdenciário, membro da comissão de direito previdenciário da
OAB de Sorocaba, membro do
IAPE (Instituto dos Advogados
Previdenciários de São Paulo),
pós-graduando em Direito Previdenciário pela EPD (Escola
Paulista de Direito). É sócioproprietário de escritórios de
advocacia previdenciária nas
cidades de Sorocaba, Piedade
e Salto de Pirapora. Informese na Regional do Sindpd de
Sorocaba ou veja no site os
descontos para os associados
do Sindpd.

temente, deﬁniu o banco de horas.
Este foi uma grande vitória para os
trabalhadores da GFT e tem validade até 1º de outubro de 2007. Vale
ressalvar que ﬁcam mantidas todas
as cláusulas econômicas e sociais
conquistadas na Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre o
Sindpd e o Seprosp.

Negociação com a Mega
e R.B. Bittencourt
O Sindpd assinou acordo com
as empresas Mega Sistemas e R.
B. Bittencourt, garantindo aos trabalhadores importantes conquistas
para o ano de 2007.
Na cláusula de compensação
de faltas e atrasos está previsto o
acerto do Banco de Horas bimestralmente. Quanto aos dias de Fé-

rias Coletivas, não serão descontados os feriados do período ou dias
já compensados.
O Auxílio Educação trouxe reembolso aos empregados que estejam cursando Faculdade, Pós-graduação ou MBA, variando de 20%
a 50% do valor das mensalidades,
conforme os cursos.

Sindpd oferece acesso
para tratamento dentário
Inclusão do Convênio Odontológico
com as dras. Patricia Moura, ortodontia, e Maria Alice Bernardes, endodontia e clinica geral, com 50% de
desconto para associados do Sindpd.

10

Márcio
Chaves
Pires
Delegado do Trabalho do
Estado de São Paulo
Márcio Chaves Pires,
43, é administrador e
desempenha funções
na administração pública há 17 anos. Vereador (1989-1992) por
Mauá, região metropolitana de São Paulo,
também atuou nas áreas de ﬁnanças, administração e transporte
coletivo da Prefeitura
de Diadema (19931996). Eleito vice-prefeito de Mauá (19972000/2001-2004),
exerceu, no mesmo
período, a superintendência da autarquia de
saneamento da cidade
e foi secretário municipal da Saúde.
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Foto: Dario de Freitas

ENTREVISTA
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inserção de pessoas com deﬁciência

empresários para a necessidade de

no do Presidente Lula e concretizar

no universo do trabalho, a formali-

empregar jovens na condição de

ações de aperfeiçoamento deste im-

zação de vínculos empregatícios no

aprendiz, de fazer cumprir a Lei de

portante instrumento.

campo, o combate ao trabalho in-

Cotas por meio da criação de ban-

fantil e a ﬁscalização nos ambientes

co de dados e treinamento de mão-

de trabalho, por exemplo.

de-obra. Já temos mais de 50 mil

iniciativa.

2) Como avalia e quais as metas

pessoas portadoras de deﬁciência

da Campanha para Carteira Assinada, uma das principais cam-

4) Com seu perﬁl administrati-

empregadas no Estado de São Pau-

panhas assumida pelo Conselho

vo com atuação pública de, pelo

lo. Contribuímos com a articulação

Sindical?

menos 17 anos, tem tido alguma

e a implementação de programas

Márcio Chaves: O aumento da

diﬁculdade de se relacionar com

do Governo Federal, tais como o

formalização do vínculo emprega-

trabalhadores e sindicalistas?

Programa Nacional do Primeiro

tício é uma das principais metas do

Poderia nos falar um pouco so-

Emprego, o Bolsa-Família, o Bol
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sa-Escola e o fomento do coopera-

com os Conselhos Tutelares e sin-

oﬁcinas nas empresas, palestras em

tivismo, o Programa de Economia

dicatos são algumas das formas de

escolas, eventos abertos ao público,

Solidária e o Programa Nacional de

tratar o assunto. Quanto à discrimi-

além de parcerias com entidades

Qualiﬁcação Proﬁssional.

nação no ambiente proﬁssional, a

que trabalham com pessoas vulne-

Delegacia Regional do Trabalho no

ráveis à discriminação.

6) A DRT-SP atua conjuntamente

Estado de São Paulo possui o Nú-

com outros órgãos públicos para

cleo de Promoção de Igualdade de

8) O Sindpd tem atuado, nos úl-

cumprir suas missão? Quais são

Oportunidades e Combate à Discri-

timos anos, intensamente nos

estes órgãos e ações principais?

minação no Trabalho. As equipes

Conselhos Sindicais regionais,

Márcio Chaves: A DRT-SP tra-

atendem a denúncias de assédio

estadual e junto à DRT-SP nas

balha em conjunto com o Ministé-

moral, assédio sexual, discrimina-

Campanhas para a Carteira As-

rio Público do Trabalho,

sinada, Inserção de por-

a Vigilância Sanitária, o

tadores de Necessidades

Ministério da Saúde e

Especiais no Mercado de

demais órgãos públicos,

Trabalho,

dependendo da comple-

Convenção dos Analistas

xidade requisitada pela

entre outras ações. O que

ação

o Sr. gostaria de dizer para

em

desenvolvi-

Fiscalizações,

os trabalhadores desta ca-

mento.

tegoria antes de encerrar7) Trabalho infantil e

mos esta entrevista?

discriminação no mer-

Márcio Chaves: O Sindpd

cado de trabalho, con-

tem

tinuam ocupando man-

avanços para os trabalha-

chetes no Brasil. Como

dores que atuam na área de

está esta realidade em

processamento de dados e,

São Paulo e o que a

ao que me parece, continuará

DRT-SP tem feito neste

nesse rumo. Trata-se de um

sentido?

dos segmentos econômicos

Márcio Chaves: Uma

que tende a se expandir com

das tarefas da DRT-SP

as novas gestões do mundo

também é combater o tra-

do trabalho e deve, neces-

conseguido

grandes

balho infantil, bem como qualquer

ção por obesidade, por gênero, por

sariamente, continuar lutando por

forma de discriminação no meio

Aids/HIV e deﬁciências, entre ou-

mais conquistas. Podem ter certeza

ambiente do trabalho. As ﬁscaliza-

tras, atuando, sobretudo, na preven-

que consideramos o SINDPD como

ções rotineiras feitas pelos audito-

ção das situações de discriminação

parceiro privilegiado e protagonista

res ﬁscais do trabalho para coibir

e na conscientização dos trabalha-

no desenvolvimento de políticas de

a prática do trabalho infantil e as

dores sobre os direitos e as formas

emprego, trabalho e renda no Estado

ações desenvolvidas juntamente

de denúncias. A atividade é feita em

de São Paulo.
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V Congresso da
consagra unidade
O V Congresso da CGTB Central Geral dos Trabalhadores do
Brasil, aconteceu nos dias 13 e 14
de dezembro de 2006, no Memorial
da América Latina. O evento contou
com mais de 800 delegados, além de
membros da delegação estrangeira
de Cuba, Colômbia, Panamá, Argentina, Venezuela, Romênia, Portugal, Camarões, Guadalupe, Gana,
Nigéria, Síria e Vietnã.

O presidente da CGTB, Antonio Neto, iniciou o Congresso com
a composição da mesa, divididas
entre a executiva da CGTB e da
CBTE - Central Brasileira dos
Trabalhadores e Empreendedores,
representada pelo seu presidente,
o metalúrgico José Avelino (Chinelo). Tanto Neto quanto Chinelo
destacaram a importância deste
Congresso, que se comprometeu

com a unidade entre duas grandes entidades gerais a CGTB e a
CBTE. “Deste Congresso sairemos
unidos em cada Estado deste País e
unidos nas lutas pelos direitos dos
trabalhadores”, aﬁrmou Neto.
Durante os dois dias, os mais
de 800 delegados discutiram, em
plenárias, assuntos fundamentais
para o desenvolvimento nacional e
organização sindical.

Plenárias do V Congresso
“Estado, monopólio e mercado:
desenvolvimento e distribuição
de renda.”
Durante o debate, os participantes
falaram sobre o desenvolvimento
do País e quais os caminhos para
avançar nessa área. Sérgio Rubens,
do MR-8, ressaltou sobre o sistema
capitalista. Segundo ele, há dois
aspectos fundamentais do sistema
capitalista, o monopólio e a concorrência, que também são contraditórios. Walter Sorrentino, do PC
do B, disse que a população vem

buscando novos caminhos para o
desenvolvimento. Paulo Teixeira,
do PT, falou das intenções do partido para a população. “Queremos
crescer e distribuir renda, além de
combater o analfabetismo, investir
em infra-estrutura e incentivar o
conhecimento e pesquisa em tecnologia.” Orestes Quércia, presidente
estadual do PMDB, destacou a importância do desenvolvimento do
Brasil, que é responsável pelo crescimento na área social, educacional
e de saúde.
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“Energia, infra-estrutura e desenvolvimento.”
O segundo debate foi centrado no potencial hidrelétrico e desenvolvimento econômico no Brasil. O presidente
da Eletronuclear, Almirante Othon
Luiz Pinheiro da Silva, explicou ao
público sobre o potencial que o Brasil
tem para gerar energia. Sobre o ângulo econômico, o professor Nelson
Araújo disse que a grande palavra é
destravar a economia para o Brasil
crescer de maneira auto-sustentável,
durante vários anos seguidos.

“Previdência Social, direitos e salário mínimo.”
Presidido por Rosalino (CBTE). Na
sua opinião, a previdência tem que
atender a todos os trabalhadores e
ampará-los, principalmente na área
de saúde, onde muitos não podem
trabalhar mais e não recebem o
benefício. Ademir Figueiredo, do
Dieese discutiu a relação do salário
e a Previdência. Ele discursou aos
trabalhadores que o aumento do
salário mínimo não inﬂuencia nas
contas da previdência, como algumas pessoas anunciam.
“Política agrícola, reforma agrária, agricultura familiar e combate à fome.”
O tema foi discutido como uma das
prioridades dos trabalhadores. Assim
como a questão do meio ambiente:
como reparar os danos ambientais
com a construção de usinas e outras
indústrias. O presidente da Embrapa, Sílvio Crespan, iniciou o debate
trazendo uma mensagem positiva
aos sindicalistas: “A Embrapa é uma
empresa pública compromissada com
o desenvolvimento agrícola”, disse
Crespan. Mostrou aos congressistas

disso, também foi proposto um Fórum
Mundial para debater os assuntos relacionados aos trabalhadores, reunindo
membros de todo o mundo.

Antonio Neto, presidente da CGTB
e Chinelo, presidente da CBTE,
antes da fusão das duas Centrais.

alguns eslaides com um pouco da história da agropecuária brasileira e o desenvolvimento na área, e destacou que
a entidade tem um projeto para desenvolvimento do Brasil na área econômica, social, ambiental, desigualdades
regionais e inserção mundial.
“A unidade dos trabalhadores,
luta pela paz e autodeterminação
dos povos.”
O debate contou com a presença dos
representantes de Gana, Síria, Nigéria,
Cuba e Argentina que debateram sobre a união dos trabalhadores em todo
o mundo. Falaram sobre os atos terroristas que vêm acontecendo pelo mundo, o movimento sindical mundial e
o interesse dos trabalhadores. Além
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“Aprovação de teses e resoluções
do V Congresso.”
A última plenária foi reservada às
teses e conclusões dos temas apresentados nos dois dias de Congresso. O ponto principal foi a luta dos
trabalhadores e o que poderá ser feito para melhorar a situação dessas
pessoas. O espaço também foi utilizado para os Delegados divulgarem
suas idéias a todos os presentes.
“Antonio Neto é reeleito.”
No encerramento do Congresso foram divulgados os nomes da nova
diretoria da CGTB. Após a nomeação todos os companheiros foram
convidados a ﬁcar na frente da
plenária, segurando seus crachás,
simbolizando a aprovação da uniﬁcação das duas centrais sindicais.
Antonio Neto foi reeleito presidente
dessa Central, fruto da unidade, que
continuará com o nome de CGTB
- Central Geral dos Trabalhadores
do Brasil.

NACIONAL

manifesta apoio ao PAC
O presidente Lula reeleito presidente do Brasil, em outubro de 2006, com
mais de 57 milhões de votos, anunciou no dia 22 de janeiro o PAC - Plano
de Aceleração do Crescimento, para iniciar um ritmo mais acelerado do
crescimento econômico e social brasileiro, a partir deste ano.
A Plenária Nacional da CGTB,
reunida em São Paulo, no dia 24 de
janeiro, no Hotel Excelsior, com a
presença de 180 lideranças representando 102 entidades sindicais
do campo e da cidade, declara seu
total apoio ao esforço do governo
Lula pelo crescimento econômico
expresso no Plano de Aceleração
do Crescimento.
E considera que:
1 – Dar prioridade ao crescimento
signiﬁca um salto de qualidade na
política econômica brasileira.
2 – A meta de 5% de crescimento ao
ano, no mínimo, é a principal bandeira que deve ser assumida pelos trabalhadores e por toda a sociedade.
3 – É totalmente acertado, para lograr êxito nesta meta, concentrar os
investimentos na infra-estrutura, inclusive sociais, ou seja, na energia,
nos transportes, na construção civil
e no saneamento.
4 – É muito positiva a resolução de
aplicar recursos do FGTS em projetos de infra-estrutura, proposta
apresentada previamente pelo governo no CODEFAT aos representantes dos trabalhadores e dos empresários, e é com orgulho que os
trabalhadores brasileiros darão esta
contribuição, que se reverterá em
emprego e desenvolvimento.

5 – O Tesouro Nacional deve dar

garantias contra qualquer possibilidade de prejuízos e o governo deve
viabilizar a participação dos trabalhadores no destino das aplicações
dos recursos do FGTS.
6 – O que não interessa aos trabalhadores, de jeito nenhum, é serem
jogados os recursos do seu FGTS
- e de outros fundos dos trabalhadores, inclusive a Previdência Pública - na farra da especulação ﬁnanceira, como cobiçam os cartéis
ﬁnanceiros, esse sim, um terreno
absolutamente inseguro e que não
gera emprego.
7 – O plano de investir 500 bilhões
de reais até 2010, apresentado pelo
governo, é realmente um grande
avanço e um crescimento substantivo em relação ao que tem sido investido, em média, nos últimos anos,
mas nos parece insuﬁciente para garantir a meta de 5% de crescimento.
8 – A redução signiﬁcativa das taxas
de juros a, pelo menos, 5% reais para
este ano - o que é ainda muito superior à média internacional de 2,5%
e está no nível apenas da Turquia e
de Israel, não signiﬁcando nenhuma “desconsideração” ao chamado
mercado – é o que pode garantir os
investimentos necessários.
9 – Esta redução signiﬁcaria uma
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economia de 50 bilhões de reais
ao ano, seria um estímulo decisivo para o investimento privado e
uma substancial melhora nas distorções cambiais que travam nosso crescimento.
10 – A redução da taxa Selic de
insigniﬁcantes 0,25% pelo Banco
Central, dois dias depois de anunciado o PAC pelo Presidente Lula,
mais parece uma sabotagem de
dentro do próprio governo ao anseio nacional pelo crescimento, o
que fortalece nossa convicção de
que o Sr. Meirelles, tucano de carteirinha e ex-presidente do Banco
de Boston, é a última herança signiﬁcativa da era FHC não resolvida e,
conseqüentemente, a maior trava ao
desenvolvimento do País.
11 – A Jornada Nacional pelo Crescimento Econômico, convocada
pelas sete centrais sindicais brasileiras, que se inicia em abril, com
o Seminário Nacional pelo Crescimento Econômico, onde participarão centenas de delegados dos trabalhadores de todo o País, poderá
ser a mais signiﬁcativa iniciativa
dos trabalhadores brasileiros desde
a CONCLAT de 1981 e poderá ser
elemento decisivo na luta pelo crescimento econômico, com distribuição de renda.

ARTIGO

O novo plano e
o papel do Estado
Antonio Neto (*)

É inadiável que o Estado volte a liderar a implementação das
medidas que visam remover os entraves ao desenvolvimento

Artigo publicado no Jornal Diário do Comérico e Indústria (DCI), em 31 de janeiro de 2007

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva deu um passo importante
no último dia 22 janeiro ao lançar o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), que prevê investimentos de R$ 503,9 bilhões
até 2010 - incluindo recursos do
governo federal, das empresas estatais e da iniciativa privada -, com
prioridade para os projetos de infra-estrutura.
A solenidade de lançamento do
PAC revelou a força das medidas
anunciadas para a retomada do crescimento econômico, a redução das
desigualdades sociais e a aﬁrmação
do Brasil como País soberano.
Vinte e cinco governadores, os
presidentes da Câmara e do Senado, todos os ministros de Estado,
dezenas de senadores e deputados
federais, lideranças políticas, sindicais e empresariais de todo o País
compareceram ao evento.
O programa para acelerar o
crescimento engloba um conjunto
de medidas destinadas a aumentar
os investimentos e tirar os entraves
ao desenvolvimento econômico
do País. Do Orçamento Geral da
União serão alocados para o programa R$ 67,8 bilhões. Das demais
fontes - estatais e iniciativa privada - serão R$ 436,1 bilhões, sendo
R$ 144 bilhões só da Petrobras.

Em 2007, segundo o ministro
da Fazenda, Guido Mantega, que
detalhou o conjunto do programa,
serão investidos R$ 24,4 bilhões do
orçamento da União - o equivalente a mais de 1% do Produto Interno
Bruto (PIB). O ministro disse que
o setor de infra-estrutura receberá
uma boa parte dos investimentos.
O plano prevê, ainda, um crescimento mínimo de 5% do PIB ao
ano até 2010 - 4,5% este ano -, sendo dividido em cinco grandes blocos
de medidas e projetos. O primeiro é
o de infra-estrutura, incluindo também nele os projetos de habitação,
saneamento e transportes de massa.
O segundo orienta o estímulo ao crédito e ao ﬁnanciamento.
O terceiro bloco é composto
por melhoria das leis Ambientais
e da legislação para abrir caminho
para os investimentos.
O quarto é composto pela desoneração e incentivos à produção
e o quinto são as medidas ﬁscais de
longo prazo.
O PAC incorpora, por outro
lado, uma questão fundamental.
Embora busque estimular fortemente o aumento dos investimentos do
setor privado, ainda asﬁxiado com
os juros reais mais altos do mundo e
com uma elevada carga tributária duas das heranças mais perniciosas
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do período tucano –, com o PAC,
o Estado nacional volta a ocupar o
centro indutor do desenvolvimento
da economia brasileira.
Historicamente, depois da Revolução de 30, a economia brasileira, durante meio século, apresentou
uma das melhores taxas de crescimento do mundo ocidental, graças
aos investimentos públicos e ao
papel do Estado na planiﬁcação e
indução do desenvolvimento. Foi
na esteira dessa política que surgiram as grandes empresas privadas
nacionais. Agora, mais uma vez,
depois de mais de 20 anos em que
a economia brasileira, em razão das
políticas neoliberais, patina a taxas
medíocres de crescimento, é necessário, inadiável e fundamental que o
Estado retome esse papel e lidere a
implementação das medidas que visam remover de vez os entraves ao
desenvolvimento, com a constante
preocupação com a redução das desigualdades sociais e regionais.
Ao priorizar cerca de cem
obras estratégicas de infra-estrutura, especialmente nas áreas de
transporte, energia, saneamento e
habitação, em todo o País, o governo cria efetivamente condições de
retomar o crescimento, indicando,
claramente, de onde sairão os recursos para ﬁnanciá-las: incremen

ARTIGO
to do capital da Caixa Econômica
Federal, criação do Fundo de Investimento em Infra-estrutura no valor
de R$ 5 bilhões, formado com recursos do FGTS, além das medidas
de desoneração tributária, redução
dos custos de produção e incentivo
aos setores estratégicos.
Quanto aos indicadores macroeconômicos, é importante enfatizar
que o governo aponta para a manutenção da queda da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP), reduzida de
9,75% em dezembro de 2005 para
6,5% em janeiro de 2007 e quer
também a manutenção da queda da
taxa básica de juros da economia.
Além da queda dos juros, com

a conseqüente redução das despesas ﬁnanceiras do setor público e
privado, o governo pretende também reduzir o superávit primário,
que atualmente está na casa dos
4,25% do PIB. Serão abatidos do
superávit primário os recursos
para investimentos classiﬁcados
na sigla PPI.
O presidente Lula foi muito feliz ao concluir seu pronunciamento
durante a solenidade de instalação
do PAC ao dizer que “o Brasil tem
que ser o palco de experimentação
social profunda, e a transformação
social não é feita pelo condão mágico dos governos, mas sim pela
força criativa e mobilizadora da so-

ciedade. Mais do que nunca é tempo de sonhar e progredir, tempo de
acelerar, tempo de crescer e tempo
de incluir”.
Acrescentamos, ainda, que mais
do que nunca é hora de unir a nação
brasileira nessa direção e provarmos
para nós mesmos e para o mundo
que é possível nos tornarmos uma
grande nação, justa e soberana.
(*) Presidente da Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil (CGTB),
do SINDPD-SP, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) e do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI)

Centrais sindicais reivindicam
que o presidente Lula vete a
chamada emenda 3
As centrais sindicais de trabalhadores que
assinam esta nota reivindicam que o presidente
Lula vete a chamada emenda 3, introduzida pelo
Congresso Nacional no projeto de lei que cria a
Super-Receita.
A emenda abre ainda mais espaço para a
precarização do mercado de trabalho no Brasil,
ao retirar da ﬁscalização do Ministério do Trabalho o poder de diagnosticar e deﬁnir se há vínculo
de trabalho entre uma empresa e um trabalhador
e remeter a questão à Justiça. Isso vai contra a
luta dos trabalhadores e suas representações sindicais por garantia de direitos e crescimento do
mercado formal. Todos aqueles que defendem o
desenvolvimento com distribuição de renda e valorização do trabalho acreditam que a sensibilidade social e política do presidente da República
saberá se expressar neste episódio.

Paulo Pereira da Silva,
Presidente nacional da Força Sindical
Artur Henrique,
Presidente nacional da CUT
(Central Única dos Trabalhadores)
Antonio Neto,
Presidente nacional da CGTB (Central Geral
dos Trabalhadores do Brasil)
Salim Reis
Presidente nacional da CGT - (Confederação
Geral dos Trabalhadores)
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SindpdFest lança
Campanha Salarial 2007
10ª

A Campanha Salarial de 2007
foi lançada com muita energia e
disposição, na 10ª SindpdFest, que
aconteceu em 18 de novembro de
2006, no Clube Atlético Juventus. A
trad icional festa do Sindpd vem se
superando a cada ano.
Com certeza, esta foi a maior e
melhor SindpdFest, com quase 6 mil
pessoas e animação pelo grupo Capital Inicial e a Banda Vox Dog. Um
show contagiante, com música de
qualidade e efeitos especiais, agitou o
público que dançou e cantou durante
todo o show.
A Campanha Salarial começou
com a festa e se desenvolveu com as
assembléias em cada uma das Regionais nos dias 29/11 e 02/12, na
Capital, quando trabalhadores da
categoria debateram com diretores
do Sindpd as propostas de pauta
que foram levadas ao sindicato patronal nas rodadas de negociação.

Campanha Salarial 2007 foi
uma vitória para a categoria
Foram quatro negociações intensas até fechar o Acordo. O Seprosp,
sindicato patronal, começou oferecendo 2,5% de reajuste salarial. O
que foi recusado prontamente pelo
Sindpd, que junto com as discussões
das cláusulas sociais foi insistindo na
melhoria de índices até alcançar reajustes que variam de 4,3% a 6,95%
conforme cargos e pisos salariais.
Veja, a seguir, os avanços e conquistas em algumas cláusulas sociais e
como ﬁcará seu salário.
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Vitória - Acordo
acima da média da
Além das cláusulas econômicas, outras cláusulas garantem
avanços para os trabalhadores, que
são importantes para o seu dia-a-dia
proﬁssional e de sua família. Alguns
exemplos devem ser citados, como
as horas trabalhadas aos domingos,
que a partir de 1º de janeiro será creditada, no banco de horas positivas,
com acréscimo de 40% (quarenta
por cento). Ou seja, cada hora trabalhada equivale a 84 minutos.
Quando da realização de viagens
a serviço, que impliquem afastamento do domicílio, as empresas, além
de pagarem todas as despesas com
estada e transporte, deverão enviar ao
Sindicato as normas e os limites por
elas estabelecidos. Para que o Sindpd
possa zelar pelos direitos e bem-estar
desses trabalhadores.
Outra cláusula que sofreu
transformação, acompanhando a

atual conjuntura de expansão do
trabalho feito em casa em que tanto os trabalhadores como os empresários têm vantagens, foi a de
“Trabalho fora de empresa”, que
passou a ser chamada por “Trabalho em casa”. O Seprosp e Sindpd
discutirão um modelo padrão a ser
apresentado às empresas, para normatizar o cumprimento da jornada
de trabalho em “casa”.
Ficou, também, assegurado,
ao empregado marido ou companheiro de gestante, garantia de emprego a partir do 8º (oitavo) mês
de gestação até 15 (quinze) dias
após a data do parto, desde que
comprovada a gravidez. Estes 15
dias de estabilidade de emprego
após o parto dão mais estabilidade e tranqüilidade ao casal. Ainda,
nesse sentido, o auxilio creche foi
ampliado para o “auxilio babá”, ou

No salário dos admitidos sem paradigma, de empresa
em funcionamento após 1º/01/2006, o reajuste sala
rado para os empregados abrangidos por esta Conven
- 2007, salário normativo que obedecerá aos s
Cargo

Salário e Índice de Reajuste

Digitador

R$ 670,00 (4,69%)

Ofﬁce-Boy

R$ 385,00 (6,95%)

Administrativa

R$ 500,00 (6,38%)

Técnica de informática

R$ 730,00 (5,04%)

20

salarial
a inﬂação
seja, o auxilio será repassado desde que a proﬁssional que cuida da
criança seja regularmente inscrita
como autônoma.
Em relação aos ﬁlhos excepcionais, o repasse com as despesas
de Instituições especiais passou de
30% para 40% (quarenta por cento)
do salário normativo, Cláusula 17ª,
alínea “C”.
Para concluir, o exame médico demissional poderá ser substituído pelo exame médico periódico, desde que o mesmo tenha sido
efetuado até 60 dias antes da data
de demissão.
Para conhecer a íntegra da
CCT – Convenção Coletiva de
Trabalho, que regerá todas as relações entre trabalhadores, empresas
e o Sindpd durante 2007, entre no
site www.sindpd.org.br, acesse
Jurídico e depois Convenções.

constituída ou que entrou
arial de 4,3% ﬁca assegunção Coletiva de Trabalho
seguintes critérios:
Jornada
30 horas semanais
44 horas semanais
44 horas semanais
44 horas semanais

Índices (%)
IGP-M IPC FIPE IGP-DI
Acumulado de 12 meses 3.42
2.71
3.50

INPC
2.93

Índices (%)
IPA-DI
Acumulado de 12 meses 3.80

ICVM
2.12

IPC-DI
2.10

ICV
2.80

Inﬂação: Número que expressa o aumento médio de preços de uma
economia ou de segmentos desta economia, provocando uma perda
do poder aquisitivo da moeda. Os índices de inﬂação servem, também, como indexadores de reajuste nos contratos de aluguel. Veja,
abaixo, os principais índices de inﬂação do Brasil.

IPC Fipe - Índice de Preços ao Consumidor, calculado pela FIPE/
USP, mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários
mínimos.
IGP-M - Índice Geral dos Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. É composto por três índices: Índice de Preços no
Atacado (IPA), Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representam 60%, 30% e
10%, respectivamente, do IGP-M.
IPC - Índice de Preços ao Consumidor, calculado pela FGV, mede a
inﬂação para famílias com rendimentos entre 1 e 33 salários mínimos.
IPA - Índice de Preços no Atacado, calculado pela FGV, com base na
variação dos preços no mercado atacadista.
IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna. É calculado pela FGV. Mede os preços que afetam diretamente a atividade
econômica do País, excluída as exportações.
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Calculado pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística). Mede a variação nos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias com
rendas entre 1 e 8 salários mínimos.
IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É calculado pelo
IBGE. Mede a variação nos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendas entre 1 e 40 salários mínimos.
ICV - Índice do Custo de Vida, calculado pelo Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos), mede a variação dos preços em quatro grupos: alimentação, transportes, saúde
e habitação.
ICVM - Índice do Custo de Vida da Classe Média. Calculado pela
Ordem dos Economistas, a pesquisa é realizada no município de São
Paulo, tomando como base as despesas das famílias que tenham uma
renda mensal na faixa entre 10 e 40 salários mínimos.

21

IPCA
2.99

DIVERSIDADE

Selo estimula diversidade no
mercado de trabalho
Encontro com entidades sindicais e sociais e empresários lançou
e apresentou o Selo Diversidade no
Trabalho da Cidade de São Paulo.
O selo tem como objetivo dar visibilidade aos esforços voltados ao
combate a todo tipo de discriminação, em especial de gênero e raça,
no mercado de trabalho.
O objetivo do evento, que
aconteceu no dia 24 de janeiro,
durante café da manhã, no auditório do Sindicato dos Comerciários
de São Paulo, foi convencer os
empresários a aderirem ao Pacto
pela Valorização e Promoção da
Diversidade.
O Selo Diversidade no Trabalho da Cidade de São Paulo é resultado de uma iniciativa da Secretaria do Trabalho em parceria com
empresas, poder público, entidades
sindicais e do terceiro setor. “O objetivo do Selo é agregar valores que
hoje são considerados importantes
no mercado de trabalho”, explica
o secretário municipal do Trabalho
Gilmar Viana. Esta é a primeira vez

Lançamento
do Selo
Diversidade no
Trabalho.
Abaixo, a
imagem do
Selo.

que o poder público criou uma logomarca para dar visibilidade aos
esforços voltados a todo tipo de discriminação, em especial de gênero
e etnia, no mercado de trabalho.
O Selo terá validade anual e
será conferido a empresas, asso-

ciações civis e sindicais, entidades públicas e privadas no ato da
assinatura, perante a Secretaria do
Trabalho, do Pacto pela Valorização e Promoção da Diversidade até
a data-limite de 15 de fevereiro de
cada ano. O Selo Diversidade no
Trabalho da Cidade de São Paulo
poderá ser divulgado pelas empresas, associações civis, entidades
públicas e privadas a quem seja
concedido, atuando como multiplicadores dessa política pública de
fomento à superação da discriminação racial e de gênero, visando à
valorização e promovendo a diversidade no ambiente de trabalho.

Maior cidade negra
boa parte dos negros concentra-se em bairros da periferia da Capital. De acordo com
o Seade, o Estado de São Paulo, com uma
população negra e parda de 12,5 milhões de
pessoas (31%), possui a maior população negra do País e das Américas.

São Paulo é a maior cidade negra do mundo fora da África, com cerca de 3,3 milhões
de habitantes (30,3%) negros e pardos, ficando atrás apenas do Cairo, no Egito, que tem
15,9 milhões, e Lagos, na Nigéria, com 10
milhões. Segundo dados da Fundação Seade,
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PREVIDÊNCIA SOCIAL

Falsa Crise

da Previdência

Entrevista feita pelo Jornal da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro,
com a professora Denise Gentil. Agradecemos ao editor Fortunato Mauro
que autorizou a reprodução deste artigo para a Revista do Sindpd
Em sua tese de doutorado, Denise mostra que os próprios dados
oﬁciais divulgados no site do Ministério da Previdência Social provam
uma considerável distorção entre o
que é divulgado à população e o que
realmente pode ser constatado por
especialistas em relação ao ﬁnanciamento previdenciário. “Existem
interesses econômicos poderosos
empenhados em propagar a idéia
de que há um déﬁcit na Previdência
que, concretamente, não existe. E
não sou só eu quem diz isso, a maior
parte das pessoas que defendem a
manutenção de uma Previdência
Pública comprovam facilmente que
há distorções”, aﬁrma a professora.
A discrepância está na forma
de calcular o financiamento da
Previdência. Segundo Denise, o somatório de recursos apontado como
“saldo previdenciário” não inclui todas as receitas que contribuem para
a totalidade do ﬁnanciamento: “O
saldo previdenciário é apresentado
como negativo, pois levanta apenas
as receitas de contribuição ao INSS
do empregador e dos trabalhadores.
O verdadeiro resultado final da
Previdência social envolve receitas
que não foram consideradas, como
as de CPMF, CSLL e COFINS. Se
calculadas todas as fontes de ﬁnanciamento, percebe-se que há um
saldo positivo de R$ 8,2 bilhões na
Previdência”.

“A crise da Previdência, supostamente resultante de um
processo histórico de falência, envolvendo envelhecimento da população, baixa
taxa de natalidade, elevação
do salário mínimo e aposentadoria precoce - dentre
outros fatores - acaba de ser
desmistiﬁcada pela professora Denise Gentil, do Instituto de Economia da UFRJ,
como sendo nada mais que
um meio de manipulação estatística do governo federal
em prol de interesses econômicos que nada têm a ver
com seguridade social.”
Em sua tese, a professora mostra uma relação entre a existência
desse saldo positivo e o seu uso pela
política econômica neoliberal de
manutenção de superávits primários,
adotada pelas correntes ortodoxas
de gestão que ocupam o Banco
Central. “Recursos da Previdência
estão sendo retirados para serem
aplicados no orçamento da União,
que está legalmente autorizada a
retirar 20% dos impostos e das contribuições da seguridade social para
aplicar livremente em qualquer tipo
de despesas. Não é difícil perceber
que esse discurso de falência faz
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parte de uma retórica que pretende
destinar uma fatia cada vez maior
do orçamento público para fora da
seguridade social.”
Todos os grandes proprietários
de títulos públicos do governo seriam os beneﬁciários diretos desse
falso déficit artificial, favorecidos
pela política de juros altos e por sua
grande inﬂuência no Banco Central.
O processo de execração da Previdência Pública faria parte do interesse
desse grupo em privatizá-la, liberando recursos públicos que hoje estão
vinculados a gastos sociais. Com uma
Previdência privatizada, todos os
trabalhadores rurais e os cerca de 40
milhões de trabalhadores informais
seriam excluídos, em um processo
que a professora classiﬁcou como
uma verdadeira “luta de classes”.
Mesmo tendo o nível de renda
da classe trabalhadora caído nos últimos anos, as receitas da Previdência
não se mostram deﬁcitárias, segundo
os cálculos de Denise: “Pode ser que
em outros países do mundo seja, por
terem apenas como base o desconto
na folha de pagamento. Mas no
Brasil não é, devido à diversiﬁcação
do ﬁnanciamento da Previdência.
O lucro e o faturamento são seus
maiores ﬁnanciadores. E a idéia de
que há um déﬁcit é tão massacrante
na mídia, que aqueles que defendem uma reforma na Previdência
propõem uma reforma baseada no
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desmonte de direitos. A dívida do
governo com a classe trabalhadora
foi esquecida.”
Leia, abaixo, a entrevista com
Denise Gentil:
Na sua opinião, você acredita
que há má-fé por parte do
governo federal na divulgação
dos dados de arrecadação da
Previdência?
Denise Gentil - Existem interesses
econômicos poderosos empenhados
em propagar a idéia de que há um
déﬁcit na Previdência que, concretamente, não existe. E não sou só
eu quem diz isso, a maior parte das
pessoas que defendem a manutenção
de uma Previdência Pública comprovam facilmente, através dos próprios
dados oﬁciais disponibilizados pelo
site do Ministério da Previdência,
que há distorções. Nele, é possível
encontrar dados de ﬂuxo de caixa
do INSS, com duas informações
cruciais: o saldo previdenciário e o
saldo operacional do INSS. Se você
observar o saldo previdenciário, ele
de fato é negativo, pois seu cálculo
levanta apenas as receitas de contribuição ao INSS do empregador e dos
trabalhadores. No entanto, não é o
resultado ﬁnal da Previdência Social,
é apenas a receita parcial. As receitas que faltam, como as de CPMF,
CSLL e COFINS, são receitas de
grande porte e, mesmo assim, não
aparecem no cálculo. Se calculadas
todas as fontes de ﬁnanciamento,
percebe-se que há um superávit
de R$ 8,2 bilhões na Previdência.
Portanto, isso levanta uma questão:
se não há um déﬁcit, quais são os
interesses do governo em propagar
a idéia de que há um déﬁcit?

As estatísticas comprovam que o
governo tem feito uma política extremamente restritiva de manutenção
de superávits primários gigantescos.
Esses superávits primários implicam
a retirada de recursos da Previdência
para serem aplicados no orçamento
da União.
Essa retirada é legal?
D.G. - A partir do Plano Real, houve
o recurso da Desvinculação das Receitas da União, chamada na época
de Fundo de Estabilização Fiscal,
através do qual o governo foi autorizado a retirar 20% dos impostos
e das contribuições da seguridade
social para aplicar livremente em
qualquer tipo de despesas. Ou seja,
houve a desvinculação dos recursos
direcionados aos gastos da Previdência para gastos com outros ﬁns.
É uma desconstrução do real sentido
da seguridade social, e a justiﬁcativa
para isso era, na época e até hoje,
que o equilíbrio orçamentário é mais
importante e depende inteiramente
do controle do processo inﬂacionário. Não é difícil perceber que esse
discurso de falência faz parte de uma
retórica que pretende destinar uma
fatia cada vez maior do orçamento
público para fora da seguridade social. Quem tem mantido o superávit
primário é a seguridade social, pois
há uma transferência óbvia de recursos de um para o outro.
Com que ﬁnalidade foi estabelecida, com a Constituição de
1988, a diversidade da base
de financiamento da Previdência?
D.G. - A Constituição de 1988
teve uma importância inigualável
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Professora Denise Gentil, do
Instituto de Economia da UFRJ.

para a Previdência, pois criou um
sistema de seguridade social muito
mais amplo e capaz de amparar
inclusive trabalhadores rurais, que
não contribuem signiﬁcativamente
para a Previdência. As pessoas passaram a ter direito a esse serviço
de acordo com sua necessidade, e
a contribuir de acordo com suas
possibilidades. A Previdência foi
desvinculada da noção de seguro,
cujo sistema excludente garante
assistência apenas àqueles que
são capazes de arcar com altos
custos. Foi um contrato social com
o Estado. Mesmo assim, o sistema
continuou sendo excludente, obviamente, já que favorece apenas
a quem possui carteira assinada e
contribui com os impostos.
Devido às proporções do sistema,
percebeu-se que não era possível
construir um sistema como esse ﬁnanciado unicamente na folha de salários.
Todos os economistas e intelectuais
que participaram da Constituição de
88 claramente já tinham essa visão,
portanto, ﬁzeram uma diversiﬁcação
do financiamento desse sistema,
criando outros financiamentos da
receita. A partir do momento em que
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se percebeu que a Previdência havia
se tornado uma grande fonte de renda,
houve o interesse de se destinar parte
dela a outros ﬁns.
Mais na frente, em 2000, veio a Lei
de Responsabilidade Fiscal, cujo
nome parece ser uma ironia se consideradas algumas de suas diretrizes.
Ela criou o Fundo de Previdência,
cuja receita é baseada unicamente
na contribuição ao INSS dos trabalhadores e empregadores. Isso isolou
as outras formas de ﬁnanciamento,
gerando um déﬁcit artiﬁcial.
Quem são os favorecidos pelo
déﬁcit artiﬁcial?
D.G. - Todos os grandes proprietários de títulos públicos do governo.
São eles que se beneﬁciam da política de juros altos, e possuem grande
inﬂuência no Banco Central. É um
grupo que pressiona por uma política
econômica restritiva. O processo de
execração da Previdência Pública
faz parte do interesse desse grupo em
privatizá-la. E com uma Previdência
privatizada, todos os trabalhadores

rurais e os cerca de 40 milhões de
trabalhadores informais seriam
excluídos, deixados de lado. É uma
luta de classes.
Essa manipulação dos dados
oﬁciais pode ser considerada
fraude?
D.G. - Não, pois eles têm amparo legal para isso, através da Lei de Responsabilidade Fiscal. A concepção
de que só pertence à Previdência a
contribuição das folhas de pagamento foi consolidada ao longo dos anos
90, portanto, não é fraude falar isso.
No entanto, pela Constituição de 88,
o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente a essa questão,
não possui sustentação nenhuma.
Esse conceito de déﬁcit da Previdência é, portanto, inconstitucional,
uma afronta à Constituição.
O déﬁcit previdenciário do mundo
ocidental é resultado da política
restritiva adotada de maneira hegemônica pelos países do grupo. A
partir do momento em que os países
passarem a valorizar a geração de
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empregos e o estímulo à produção,
esse déﬁcit desaparecerá. E os economistas sabem disso, sabem que
essa política de desmantelamento
do Estado, promovida pelo superávit
primário, é uma política recessiva.
Basta ver a queda do PIB registrada
recentemente no País.
Por todos esses motivos, a política
previdenciária no Brasil tinha tudo
para ser deﬁcitária. Mas não é. Embora o nível de renda da classe trabalhadora tenha caído, há uma fonte
poderosa de ﬁnanciamento da Previdência, que é o lucro, o faturamento.
As receitas da Previdência estão
crescendo, e não são deﬁcitárias.
Somente um processo democrático
consistente e sólido poderia resgatar
o conceito constitucional da seguridade social e evitar o desmantelamento da Previdência Social. No
momento, a dívida social do governo com a classe trabalhadora foi
esquecida. Calculei um superávit
de R$ 8,2 bilhões na Previdência.
Onde foi parar esse dinheiro? É isso
que pretendo descobrir.

MULHER

Conversar faz bem à saúde
Dra. Glene Faria, além de atender no ambulatório do Sindpd, fará
em todas as segundas quintas-feiras
do mês um plantão de dúvidas das
14h às 16h30 para as associadas e
dependentes de sócios. O primeiro
plantão será no dia 8 de março.
O objetivo do Sindicato com
este atendimento é, principalmente, reservar um espaço privilegiado
para as sócias se consultarem clinicamente e, também, conversarem
com a doutora sobre assuntos que
normalmente têm algum constran-

gimento de conversarem nos consultórios médicos comuns. Cada
vez mais as pesquisas e estudos
apontam para a importância da saúde preventiva e global das pessoas.
Para isto, é necessário conhecimento, informações e algumas mudanças de comportamento.
A dra. Glene escreve para esta
edição dando uma importante notícia sobre vacina contra o HPV, um
avanço, ainda inacessível para a
grande maioria da população, dado
seu alto custo.

Brasil libera vacina
do HPV para mulheres
Já está disponível
no mercado a nova
vacina quadrivalente
recombinante contra o
Papilloma Vírus Humano, do Laboratório
Merck Sharp Dohme.
Em junho do ano passado, a vacina foi aprovada pelo
FDA para uso nos Estados Unidos
da América, e em 28 de agosto a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) aprovou a vacina para uso no Brasil.
O câncer de colo uterino é
uma das principais causas de
morte entre mulheres, principalmente, em países em desenvolvimento, e sua ocorrência está
ligada à infecção pelo Papilloma
Vírus Humano (HPV).
A vacina tem como objetivo a
proﬁlaxia da infecção. Pessoas va-

cinadas desenvolvem altos tipos de
anticorpos contra os
tipos de HPV presentes na vacina.
No Brasil, a
vacina inicialmente
está liberada para
uso em adolescentes e mulheres jovens, entre 09 e 26 anos de idade.
O esquema vacinal compreende
três doses, com o intervalo de dois
meses entre a primeira e a segunda
dose, e quatro meses entre a segunda e a terceira dose.
A vacina é aplicada por via
intramuscular, sendo bem tolerada. Os efeitos adversos são pouco
freqüentes e, na maioria dos casos,
relacionados a alterações no local
da aplicação, como dor, eritema,
edema e prurido. Febre, apesar de
pouco freqüente, pode ocorrer.
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Previna-se
contra o HPV
O HPV é uma ameaça a
todas as mulheres, sendo responsável por 95% dos casos de
câncer de colo do útero. Prevenir é a melhor forma de vencêlo Mais conhecido como Papilloma Vírus Humano, o HPV
atinge, por ano, uma a cada três
mulheres e já lidera o ranking
das doenças sexualmente transmissíveis. Quando detectado
a tempo, pode ser controlado.
Mas se a portadora do HPV
não se tratar, ela corre o risco
de adquirir câncer da vagina,
de vulva ou de colo de útero.
As lesões podem ser encontradas na vulva, na vagina,
na cérvice uterina, pênis, ânus
e uretra.
Segundo a dra. Glene,
usar preservativos é o principal
meio de evitar o HPV. Além da
camisinha, nunca descuide da
higiene pessoal e vá ao ginecologista regularmente para
fazer todos os exames de rotina. Mais informações no site
www.sindpd.org.br ou fale
com a dra. Glene, no Sindpd,
que se coloca à disposição
para mais esclarecimentos.
Glene Rodrigues Faria é ginecologista e terapeuta sexual. Atende no Ambulatório
do Sindpd às quintas-feiras.

MULHER

Mulheres: 150 anos de luta e
conquistas pelos seus direitos.
História do 8 de março
No Dia 8 de março de 1857,
operárias de uma fábrica de tecidos,
de Nova Iorque (EUA), ﬁzeram
uma greve. Ocuparam a fábrica e
reivindicaram melhores condições
de trabalho, tais como redução da
jornada de trabalho para dez horas
(as fábricas exigiam 16 horas de
trabalho diário), equiparação de salários com os homens (as mulheres
chegavam a receber até um terço do
salário de um homem, para executar o mesmo tipo de trabalho) e tratamento digno dentro do ambiente
de trabalho.
A manifestação foi violentamente reprimida. As mulheres grevistas
foram trancadas dentro da fábrica,
que foi incendiada. Aproximadamente, 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato assassino e bárbaro.

Em 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ﬁcou decidido que o 8 de março passaria a ser
o “Dia Internacional da Mulher”,
em homenagem às mulheres que
morreram na fábrica em 1857. Mas
somente no ano de 1975, a data foi
oﬁcializada pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Depois de 150 anos
a luta continua
Desde então, na maioria dos
países, realizam-se conferências,
debates, reuniões e manifestações
populares com objetivo de discutir
e ampliar a conscientização do papel da mulher na sociedade atual,
principalmente, no mundo do trabalho. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia, terminar
com o preconceito e a desvaloriza-

ção da mulher. Mesmo com todos
os avanços, elas ainda sofrem, em
muitos locais, com salários baixos, jornada excessiva de trabalho
e desvantagens na carreira proﬁssional. São as maiores vitimas de
assédio moral e da violência masculina. Muito foi conquistado, mas
muito ainda há para ser modiﬁcado
nesta história.
Por isto, o Sindpd, desde sua
fundação, além de lutar pelas garantias de condição do trabalho da
mulher nas Convenções Coletivas
com cláusulas especíﬁcas de licenças, garantias de emprego após o
parto, direito a creche e apoio para
os ﬁlhos das trabalhadoras, também, sempre reúne suas associadas em comemorações e atividades
especíﬁcas para reﬂetirem sobre
as condições da mulher no mês de
março de cada ano.

Sindpd comemora o
“Dia Internacional da Mulher”
O Sindpd, neste ano, comemorou
com as associadas o “Dia Internacional
da Mulher” - 08 de março - com o espetáculo musical Sweet Charity, com Cláudia
Raia, Marcelo Médici e grande elenco.
O cenário é Nova York, ﬁnal dos anos
60. Charity é uma dançarina de cabaré que
sempre acaba se aproximando do homem
errado. Depois de algumas desilusões amorosas, pensa em mudar de vida.

Esta é a história de Charity, entre
um e outro desencanto, em busca de
um amor e ingenuamente acreditando
que ele pode aparecer na primeira esquina. Tudo isso sem perder o otimismo pela vida.
Sucesso total de público, lotou o
Citibank Hall, em Moema. Em três dias
de anúncio no site do Sindpd, os 1.300
ingressos se esgotaram.
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SAÚDE

Atividades do Sindpd
no Campo do Assédio Moral
Artigo escrito por Pérsio Dutra (Peninha) *
A violência moral no trabalho
ﬁgura entre os maiores problemas
da categoria de processamento de
dados. E diante da constatação via
denuncias, resolvemos desenvolver atividades práticas e abordar o
tema periodicamente, em encontros e artigos em revistas.
Desencadeamos uma campanha permanente, tanto via
on-line quanto em periódicos,
visando combater este abuso,
com mensagens curtas, estimulando a denúncia de casos para que
possamos intervir.
Como prioridade para o próximo triênio, serão realizadas duas
atividades envolvendo as questões
da saúde mental, sendo a primeira,
desenvolvida conjuntamente com o
DIESAT – Departamento Intersindical de Estudos de Saúde do Trabalhador, e Sindicatos componentes e Plenária Municipal de Saúde
do Trabalhador. A segunda atividade será em parceria com o Núcleo
de Combate às discriminações no
Trabalho – DRT (MTe) Delegacia
Regional do Trabalho – Ministério do Trabalho e Emprego, com o
qual levantaremos os dados sobre
empresas das quais recebemos denúncia da prática de violência no
trabalho. A partir desta pesquisa de
dados, realizaremos uma ação conjunta de ﬁscalização das empresas e
convocação para mesas-redondas.

Quanto às ações pratica, o nosso olhar está voltado diretamente
para os/as trabalhadores/as vitimados/as. São ações que abarcam
ﬁscalização, vigilância e embates
com a perícia médica do INSS
(Instituto Nacional de Previdência Social), os departamentos jurídicos e de recursos humanos das
empresas e obter a ﬁscalização e a
intervenção na empresa.
Entre as diﬁculdades cotidianas a serem enfrentadas, citamos as
mais comuns: exigência de emissão
de CAT (Comunicação de Acidente
do Trabalho) por parte das empresas, emissão e do pedido de ﬁscalização para a DRT, INSS, SUS e Receita Federal para os casos de LER
(Lesões por Esforços Repetitivos)
e outros agravos à saúde, em especial à Saúde Mental devido a forma
de organizar o trabalho e políticas
de gestão. E neste sentido, usamos
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como instrumentos, em alguns
casos, a Convenção Coletiva
Sobre o Trabalho dos Analistas
de Sistemas e Assemelhados,
contidos em itens que prevêem
evitar sobrecarga, adequação
técnica, coibir a atribuição de
tarefas acima dos limites físico-mentais ou da capacitação
técnica do proﬁssional, evitar
a discriminação na atualização tecnológica do proﬁssional e coibir a falta de critérios
na questão do mérito proﬁssional.
Buscamos participar de fóruns
onde se discuta a questão (não só
como intervenção, mas também
para aprender e poder repassar à
categoria), e de atividades conjuntas com outras entidades. Resumindo, as ações sindicais de combate
a todas as formas de violência no
local de trabalho envolvem ações
que visem divulgar informações e
conhecimento para a categoria; realizar campanhas de esclarecimento
que estimulem denúncias de novos
casos; programas de ﬁscalização e
vigilância; acompanhamento de vitimados; utilização de instrumentos
legais e das convenções; uso da infra-estrutura jurídica; atuação com
outras entidades e instituições.
* Secretário para assuntos de Saúde,
Segurança e Medicina do Trabalho
do Sindpd, Diretor do Diestat.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Sindpd já tem plano de

Previdência Complementar
O Sindpd aderiu ao plano de
Previdência Complementar da Fundação da Previdência da Fecomércio – Federação do Comércio do
Estado de São Paulo e, através desse
convênio, passa a ser Instituidor do
Plano Fecomércio - Renda Complementar, porque, ao aderir, esse
plano dá direito de participação a
todos os associados do Sindpd.
A “Previdência Complementar” é um regime facultativo e autônomo em relação ao da Previdência
Social Oﬁcial, regulamentado pela
Lei Complementar nº 109, de 29 de
maio de 2001, o qual permite aos
brasileiros, por meio de poupança
previdenciária, garantir uma renda
complementar no futuro.
A “Previdência Associativa”
é o segmento da Previdência Complementar, que possibilita às pessoas
jurídicas de caráter classista, setorial
ou proﬁssional oferecerem Planos
de Benefícios Previdenciários aos
seus membros e associados.
Como se caracteriza o Plano
de Benefícios Fecomércio – Renda
Complementar?
É um Plano Previdenciário na
modalidade de contribuição deﬁnida, onde o valor do benefício
tem como base o saldo acumulado
do participante em sua conta individual, correspondendo às contribuições realizadas em seu nome e
mais a rentabilidade auferida pelos
investimentos, conforme diretrizes
dos órgãos normativos, que visam

preservar a solvência, liquidez e segurança dos recursos.
Quanto mais tempo se contribui e maior o valor das contribuições, maior será o valor do benefício na aposentadoria.
Benefícios para os sócios do
Sindpd que optarem por essa
Previdência Complementar:
Aposentadoria programada e
por invalidez mais a pensão por
morte do participante.
O valor do benefício é calculado com base na acumulação de
recurso feito (quantidade e tempo
de contribuições), mais rentabilidade de recursos aplicados e, além da
contribuição do próprio participante, é permitida a participação neste
plano do seu empregador.
É um plano acessível, pois o
valor mínimo da contribuição é
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de R$ 40,00, sem limites para o
valor máximo.
As contas são individualizadas,
ou seja, cada participante tem sua conta, recebe seus extratos e tem acesso
a todas as suas informações pelo site:
www.fpaprevidencia.com.br
Toda a rentabilidade do líquido vai para o participante. Em caso
de morte do participante, os recursos de sua poupança previdenciária
serão transferidos para os beneﬁciários ou herdeiros legais, na forma
de pensão para o(s) beneﬁciário(s)
e no montante total do saldo existente para os herdeiros legais.
Este plano tem toda a ﬂexibilidade, podendo alterar os valores
de suas contribuições e, no caso de
diﬁculdades, suspender as contribuições ou deﬁnitivamente, mantendo os direitos aos benefícios
e, no caso de desistência, o plano
oferece duas opções: resgatar os

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
recursos poupados ou transferi-los
para uma outra entidade de Previdência Complementar.
Neste plano, ainda, é oferecida a opção de também fazer uma
cobertura securitária para casos de
invalidez e morte.
Pode-se esperar uma melhor
rentabilidade em relação a ou-

tros planos de previdência privada, por não ter ﬁns lucrativos. A
Fecomércio/FPA cobra uma taxa
de administração bem abaixo dos
valores praticados pelo mercado,
suﬁciente apenas para cobrir seus
custos de operação: 0,5% sobre
as contribuições. A terceirização
obrigatória da Gestão dos recur-

sos por empresas especializadas
e escolhidas pela sua capacidade,
e o contínuo monitoramento, asseguram que a política de investimentos seja ﬁelmente cumprida.
Para maior segurança dos sócios,
informamos que o gestor dos recursos, responsável pelas aplicações, é o Banco Itaú.

Quais as vantagens de fazer
a Previdência Complementar
pelo Sindpd?
1. Flexibilidade no plano.

2. Contribuição a partir de R$ 40,00, democratizando a participação para todos, dando
credibilidade e estabilidade ao plano.

3.

Possibilidade de receber contribuições do
empregador para o plano.

4. Taxa administrativa do plano de 0,5%, enquanto a média administrativa das outras entidades ﬁnanceiras é superior a 3%. Algumas
chegando a 6% de taxas.

Forma de recebimento
do benefício

5. As contribuições são dedutíveis do Imposto

No caso da Previdência Associativa existem
três formas para o recebimento do benefício.

de Renda.

6. Este plano foi aprovado e é regulamentado

pela Secretária de Previdência Complementar
do Ministério da Previdência Social.

1. Por prazo determinado de no mínimo 05
anos de recebimento. Não é renda vitalícia.

7. Um plano com o apoio da Fecomércio e do 2. Percentual do saldo de conta de 1% a 3%
Sindpd, além de outros 103 subinstituidores
(outras entidades e instituições que participam
do plano) que dão credibilidade e estabilidade
a esta Previdência Complementar.

até ﬁnalizar o recurso, sendo que o saldo é
sempre reaplicável.

3. Saldo de conta dividido pela expectativa
média de vida da população.

8. O participante terá três opções para receber
seu benefício (leia a seguir).

Observação: Nos três casos os saldos serão

9. Os recursos do participante continuam sen-

sempre reaplicados e os benefícios continuam
sendo realizados.

do rentabilizados até mesmo na aposentadoria.
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Mainframe

Mais atual do
que nunca
Sindpd assina convênio com a Future School e passa a
contribuir com a formação de proﬁssionais que terão
descontos de 10% a 35% em treinamento para Mainframe.
Hoje, no mercado de trabalho,
há carência de proﬁssionais nas
áreas de TI e Processamento de
Dados, principalmente, com formação em mainframe.
A Future School Ltda., fundada em 1999, atua, desde então, na
área de desenvolvimento e treinamento para mainframe, prestando
serviços e cursos para as principais
consultorias e instituições ﬁnanceiras localizadas na região.
Um mainframe é um computador de grande porte, dedicado nor-

malmente ao processamento de um
volume grande de informações. Os
mainframes são capazes de oferecer
serviços de processamento a milhares de usuários através de milhares
de terminais conectados diretamente ou através de uma rede.
Mais de 900 alunos já ﬁzeram
seus cursos desde a fundação, dos
quais, muitos se encontram atuando em consultorias em grandes
empresas. Para mais informações
www.fschool.com.br ou pelos Tels.:
(11) 3681-4319 ou 3682-8355.

Mainframe da IBM,
modelo de 2004.

Sindpd desenvolve parceria com a ABRA
A metodologia ABRA segue
um processo passo a passo, do
mais simples para o mais complexo. O instrutor é treinado para
identiﬁcar os níveis de necessidade do aluno e o ensino individualizado se enquadra como facilitador, devido ao contato mais
direto instrutor/aluno. O ensino
moderno se ﬁrma no conceito
“aprender a aprender”, dividindo
responsabilidades entre escola,
instrutor e aluno.

A ABRA se preocupa em manter esta integração em perfeita harmonia para garantir os resultados
almejados por todos.
Desconto de 20% para associados do Sindpd. Veja no site
www.abra.com.br os cursos que a
ABRA oferece.

Alguns Cursos
Aptidão para vestibular
Arte para crianças
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Design Gráﬁco
Design de Interiores
Design de Multímidia
Desenho e Pintura
Artes Plásticas
AutoCad
Foto
Estética e Artes
História em Quadrinhos
Manga
Photoshop
Ilustrator
Ilustração

ESPORTE

Também no Esporte, muita
Garra e Determinação
O esporte é visto como algo sério, tanto pela diretoria do Sindicato como pelos seus atletas. E isto é reﬂetido dentro de quadra a cada nova partida disputada.
Nossos atletas, mais uma vez, suaram a camisa e

nos encheram de orgulho, jogando com muita garra e
determinação, demonstrando que o esporte também é
algo sério.
Conﬁram os destaques de 2006:

Futsal Masculino
Campeão Supercopa Paulista
Campeão Copa Benﬁca
Vice-Campeão Jogos da Cidade Etapa Lapa e Mooca

Futsal Master
Campeão Metropolitano 1ª Divisão F.P.F.S.
Campeão Supercopa Paulista Veterano
Campeão Copa Benﬁca Veterano
Campeão Copa Cruzeirão Veterano (Sorocaba)
Campeão Copa Comerciária SESC Consolação

Futsal Feminino
Campeão dos Jogos da Cidade Etapa Regional Lapa e
Etapa Municipal
Campeão Copa Sport Ação
Vice-Campeão Copa Universitária F.P.F.S.

Voleibol Masculino
Bicampeão dos Jogos da Cidade Etapa Regional Lapa
Campeão dos Jogos da Cidade Etapa Regional Mooca
Campeão Liga APAV Master
3º Colocado Torneio ABC
3º Colocado Liga APV Adulto
3º Colocado Jogos da Cidade Etapa Municipal

Basquete Masculino
Tricampeão Jogos da Cidade Etapa Regional Lapa

XV
Campeonato
do Sindpd

Esporte é lazer
Todo ﬁnal de semana a bola
rola em diversos torneios e campeonatos. E como não poderia deixar
de ser, os atletas do Sindpd participam de várias modalidades, e sempre brigando pelos títulos.
E além dos torneios, os atletas
podem levar sua família para passar um dia agradável e com uma
forte torcida.

Não se esqueça que os torneios
também são uma opção de lazer
para o associado e dependentes.
Para participar, basta entrar
em contato com o departamento de
esportes do Sindpd, e falar com o
Élcio ou Ronaldo, pelos telefones
(11) 3824-5607/3824-5614 ou pelo
site: www.sindpd.org.br - e clicar
em esportes.
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As inscrições para o novo
campeonato do Sindpd se encontram abertas.
Para realizá-la, basta entrar
em contato com o Sindpd, através do telefone (11) 3824-5600
e falar com o departamento de
esportes, Élcio ou Ronaldo.
Não se esqueça. Para inscrever sua equipe, todos os
atletas devem ser ﬁliados ao
Sindpd.
As inscrições encerram-se
no mês de abril.

Turismo Urbano
é uma boa opção
Parques com promoção especial para os associados

O Hopi Hari é um dos
maiores parques temáticos
do Brasil, com 760 mil m².
Localiza-se no município
de Vinhedo, na Rodovia
dos Bandeirantes, a 72 km
da Capital do Estado de São
Paulo, ao lado do parque
aquático Wet´n Wild.

O Parque da Mônica é um
parque de diversão temático com os personagens
da turma da Mônica. Fica
localizado no Shopping
Eldorado - São Paulo - Capital. Foi criado em 1993,
completando, em 2006, 13
anos. Tem um gibi mensal
que contém histórias em
quadrinhos que se passam
neste local.

O Wet`n Wild tem atrações
para todos os gostos e idades.
Entre elas, o Wave Lagoon, que
– progamado por computador
– simula dezoito tipos de ondas diferentes, numa área de
2.420 metros quadrados. Elas alcançam até 1,20 metro de
altura, dando a impressão de um banho de mar de verdade,
com uma profundidade que varia do raso até 2,5 metros.

O Aquário de São Paulo
apresenta aos seus visitantes uma oportunidade única de conhecer
de perto a realidade de
diversos ecossistemas aquáticos do Brasil e
do mundo. Tudo isso num complexo de entretenimento, cultura e educação ambiental,
com elevado nível de exposição, funcionalidade técnica e pioneirismo na nossa cidade. O Aquário ainda é composto por outras
atrações como o Vale dos Dinossauros e o
Planetário

Considerado o maior parque temático coberto da
América Latina, O Mundo
da Xuxa oferece 18 atrações importadas para a diversão da criançada. Entre os brinquedos estão
uma montanha russa, carrinho de bate-bate,
um simulador e um carrossel, entre outros.
O local ainda oferece um espaço para atividades, onde os pequenos podem participar da
oﬁcina de artes, além de aprender as coreograﬁas do novo CD.

Agora, com o
retorno às aula
s, uma
boa opção é
passear
e se divertir n
os parques de São Pa
ulo, nos
teatros ou cin
emas.
Veja, abaixo, o
que
o Sindpd ofere
ce.

Dá ao portador o direito a uma
entrada gratuita na condição de
levar um ou mais acompanhantes com desconto de 20% a 50%,
dependendo do espetáculo.

Fortes emoções, várias opções de brinquedos
e muita diversão. O Playcenter é o parque
mais antigo da cidade. Fundado em 1973, atrai
milhares de pessoas e a diversão é garantida.
Sendo o primeiro grande parque fundado na
Capital Paulistana, os brinquedos foram elaborados de acordo com os moldes europeus, trazendo muita adrenalina aos
freqüentadores.
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Saia de férias com o Sindpd
Convênios
Massaguaçu - Hotel Fazenda Bosques do
Massaguaçu - Desconto de 15% - Reservas:
(12) 3884- 1046 - www.cfbm.com.br

Caraguatatuba (Praia Martim de Sá) Pousada
Farol das Gaivotas - Desconto de 10%.
Reservas: (11) 6152-7399/0245
- www.faroldasgaivotas.com.br.

Monte Verde/MG - Pousada Grayaca - Desconto
de 15%. Reservas: (35) 3438-1864.

Campos do Jordão - Pousada das Hortênsias Desconto de 10% - Reservas: (12) 3663-6010 ou
(11) 6914-1011 - www.dashortensias.com.br

Peruíbe - Portal da Juréia - Reservas: (11) 3115-5320
ou 3115-6214 - Paulo ou Jaqueline
- www.adaee.com.br

Campos do Jordão - Reservas: (11) 3115-5320
ou 3115-6214 - Paulo ou Jaqueline
- www.adaee.com.br

Praia Grande - Pousada Praia Mirim - Desconto
de 5% a 25% - Reservas: (13) 3472-7527
- www.pousadapraiamirim.com.br

Campos do Jordão e Águas de São Pedro Grande Hotel – Desconto de 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 Réveillon. Reservas: 0800 7700 790. www.sp.senac.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

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) 31111878 - www.pousadadonafelicidade.com.br

Ubatuba - Hotel Nosso Cantinho - Desconto de
10% a 15%. Reservas: (12) 3842-1417/1051.
Valinhos - Praia e Campo Associação Recreativa
e Cultura - Reservas: (11) 3107-4916

Itanhaém - Pousada Suarão - Desconto de 10%
a 20% - Reservas: (13) 3422-1073
- www.pousadasuarao.com.br
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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 estada são de quarta a
quarta podendo, também, usar as colônias somente no ﬁnal de semana para baixa temporada.

Ilha Flat Hotel – Localizado na Praia do Perequê
(Ilha Bela) a 3 km da balsa, os ﬂats são equipados
com ar-condicionado, frigobar, microondas, TV a
cabo (Sky), ventilador de teto, cofre individual e telefone. O hotel possui restaurante (não incluso no
valor do pacote), salas de ginástica, saunas, quadra de tênis, piscinas adulto e infantil, sala de TV e
DVD, sala de leitura e salão de jogos. Períodos de
quarta a quarta e ﬁnais de semana.

Bertioga – As casas acomodam 6 pessoas com:1
dormitório/suíte (cama de casal e guarda-roupa),
1 dormitório (dois beliches), 1 WC, cozinha americana (fogão, geladeira, armários, utensílios de
cozinha), sala (mesa de jantar, TV 20”, sofá),
garagem para dois carros. Períodos de quarta a
quarta e ﬁnais de semana.

Massaguaçu – Praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, o apartamento acomoda 6 pessoas
e está equipado com TV, geladeira e fogão. Lazer com piscina, sauna, churrasqueira e quadras esportivas.

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.

Paúba - Condomínio Porto Paúba, em São Sebastião, apartamentos para 4 pessoas e uma
criança de até cinco anos, com fogão, geladeira
e TV a cabo. Lazer com piscinas (adulto e infantil), restaurante, churrasqueiras, salão de jogos
e sauna.

Ilha Bela - Localizada na Praia do Portinho, as
casas acomodam de 4 até 6 pessoas, são totalmente equipadas com TV, microondas, geladeira
e fogão.

35

SOCIAL

Convênios com a Educação
Faça já sua inscrição e ﬁque atento aos prazos de
inscrições. E não se esqueça de solicitar na home
page do Sindpd - www.sindpd.org.br - sua declaração 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.

Faculdades

FASP - descontos de 10% e 20% (Somente para alunos
ingressantes em 2006).
FATEC/IPEP (São Paulo) – desconto de 30%
FATEC/IPEP (Campinas) – desconto de 30%
FEFISA – desc. 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 – desconto de10% a 19% (somente Pós-Graduação)
FIZO – desconto de 5% a 20%
FGV (Campinas e Jundiaí) - desconto de de 10% e 15%
FMU - desconto de 5% a 10%
IESA – desconto de 7% a 25%
INTEGRADAS DE JACAREÍ – desconto de 10% a 20%
IPEP/CAMPINAS – desconto de 15% e 30%
IPEP/SP – desconto de 15% e 30%
ÍTALO-BRASILEIRA – desconto de 15% a 20%
MAGISTER – desconto de 20%
MACKENZIE – desconto de 10% (somente Pós-Graduação e Cursos de extensão).
MAUÁ – desconto de 10%.
METROCAMP (Campinas) - desconto de 10% a 25%
MONTESSORI – desconto (consulte o Social)
RADIAL – desconto de 10%.
SENAC – desc. 10% (somente Pós-Graduação Lato-Senso).
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. de 10% a 15% (somente período noturno)
UNICAPITAL – desconto de 20% a 30%
UNICASTELO – desc. de 10% (ingressantes 2006)
UNICID – desc. 5% a 15% (exceto cursos da área de Saúde)
UNIESP – (Renascença, Fapepe, Fape, Fabi, Fag, Fam,
Faprev) – desconto de 10% a 30%
UNIFAI – desconto de 30%.
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 - (veriﬁcar tabela no Depto. Social do Sindpd - somente para ingressantes no ano letivo de 2006).

AIEC - desconto de 5% - faculdade via internet, reconhecida pelo MEC.
ANGLO LATINO – desconto de 20%
ANHEMBI MORUMBI – desconto de 10% (menos para os cursos de turismo, hotelaria, gastronomia, teatro, negócios da moda,
design digital, quiropraxia, naturologia, ciências contábeis).
BRASILIA – desconto de 10% + 15% para pagtº no 1º dia
do mês de vencimento
CEINTER – desconto de 20%
COSTA BRAGA – desconto de 10%
ENIAC – desconto de 20%
ENSINO UNI-TÉCNICO-PRÉ VESTIBULAR PARA FATEC - desconto de 32%
FAAC (COTIA) - desconto (consulte o Social)
FAATESP - desconto 10%
FACULDADE BUTANTÃ - (consulte o Social)
FACULDADES CAMPOS ELÍSIOS - FAESP - desconto
20% a 10% para dependentes.
FACULDADE CHAFIC - desconto de 25%
FACULDADE DRUMMOND - desconto de 30% (noturno)
e 40% (diurno) - somente para ingressantes a partir de
julho de 2005
FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA - desconto de 10%
FACULDADE FLAMINGO - desconto de 10%
FACULDADE IMPACTA DE TECNOLOGIA - desc. de 30%
FACULDADE INTERLAGOS (FINTEC) - desconto de
10% (consultar o departamento social do Sindpd).
FACULDADE MATER-FAMATER - desconto de 25%
FACULDADE RIO BRANCO - desconto de15%
FACULDADE SUMARÉ - consultar tabela de desconto
com o departamento social do Sindpd.
FACULDADE DE TECNOLOGIA DAS AMÉRICAS - desconto de 10%
FACULDADE DE TECNOLOGIA FLAMINGO - desconto
de 10%
FACULDADE DE TECNOLOGIA JOÃO XXIII - desconto
de 30% (noturno) e 40% (diurno) - somente para ingressantes a partir de julho de 2005
FACULDADES TERESA MARTIN - desconto 10% (somente ingressantes em 2007)
FAESP – Faculdade A. Einstein de São Paulo - desconto
de 20 %
FAETEC – Faculdade de Tecnologia A. Einstein - desconto de 15%
FAMOSP – desconto de 15%
FASUP – desconto de 11% a 20%
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UNITOLEDO (Araçatuba) – Consulte desconto com o
Departamento Social do Sindpd.
UNIVERSIDADE BRÁS CUBAS – desconto de 20% (exceto os cursos modulados, de mestrado e cursos extras),
veriﬁcar prazo de entrega das declarações.
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - desc. 5% a 10%
UNIVERSIDADE SÃO MARCOS - desc.10% a 20%
UNOESTE (Pres. Prudente) - Consulte o Social

ABRA - Academia Brasileira de Arte - (Alphaville,
Brooklin, Santa Cruz, Tatuapé) - desconto de 20%
AFTERWEB INFORMÁTICA - desconto de 25%
Telefone: (11) 3063-6100
ALL EXPERTS TREINAMENTO – desc. 5% a 15%
BRÁS FIGUEIREDO – desconto de 5% a 30%
BRASILIANO & ASSOCIADOS - desconto de 15% Telefone: (11) 5514-7555
CENTRAL DE CONCURSOS - desconto de 5%
COLÉGIO EUCLIDES DA CUNHA (Mauá) - desc.15%
DOMINI – desconto de 10% a 20%
ENIAC – desconto de 20% (Informática, Turismo, Hotelaria, Gestão de Negócios)
FUTURE SCHOOL - desconto de 10% e 35% - Telefones:
(11) 36814319/36828355
G & P TREINAMENTO – desconto de 15%
IMPACTA – desconto de 5% a 15%
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10%
NEXTVIA TREINAMENTOS EM ITIL E COBIT FOUNDANTIONS - desconto de 15% - Tel.: (11) 2135-8350
SENAC – desconto de 5% (Qualiﬁcação proﬁssional e
Técnicos) - desconto de 10% (Livres, Extensão universitária e Eventos: Workshops, Congressos, Feiras, Palestras, Seminários)
TREINASOFT – desconto de 15% a 50%
UPNGO TRAINING – desconto de 5% e 10%

Colégios
BENTO QUIRINO (Campinas) – desconto de 30%
BRASÍLIA (São Bernardo do Campo/Diadema) – desconto de 15% até o dia 10 de cada mês e + 10% para
pagamento até o dia 1º e 6% até o dia 06 de cada mês
BRAS LEME – desconto 10% para o 1º 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 - desconto de 25% a 55% - somente para ingressantes a partir de julho de 2005
COLÉGIO DOMUS SAPIENTIAE - desconto de 10%
COLÉGIO DRUMMOND/PONTE RASA - desconto de 25%
a 60% - somente para ingressantes a partir de julho/2005
COLÉGIO DRUMMOND/TATUAPÉ - desconto de 25% a
50% - somente para ingressantes a partir de julho /2005
COLÉGIO FLAMINGO - desconto de 10%
COLÉGIO MATER AMABILIS - desc. 20% (anuidade)
COLÉGIO MONTESSORI SANTA TEREZINHA - Desconto de 10%
COLÉGIO RAMOS DE AZEVEDO - desconto de 20% (na
anuidade)
COLÉGIO TÉCNICO IMPACTA - desconto de 30% a 40%
COLÉGIO EUCLIDES DA CUNHA - desconto de 20%
(período manhã)
COLÉGIO MARIA JOSÉ - desconto de 15%
COLÉGIO PROGRESSO (Campinas) - desconto de 15%
COSTA BRAGA – desconto de 10%
EGO SUM (São Paulo) – desconto de 40%
ENIAC – desconto de 20% (tarde e noite)
ESCOLA JOÃO XXIII - desconto de 25% a 60% - somente para ingressantes a partir de julho de 2005
ESCOLA PAULISTA DE AGRIMENSURA - desconto de
20% (na anuidade)
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10%
ÍTALO-BRASILEIRA – desconto de 20%
LITTLE BABY - ED. INFANTIL - desconto de 12%
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 5%
RADIAL – desconto de 10%
UNIA-A – desconto de 25%
UNISA – desconto de 31,3%

Idiomas
CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS (São
Bernardo do Campo) – desconto de 10% a 30%
CENTRO CULTURAL AMERICANO (Campinas) - Inglês
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 – desconto de 10% a 15%
SENAC – desconto de 5%
SKILL – desconto em todas as unidades, consulte o Departamento Social
UNIA-A – desconto de até 50% (Inglês e Espanhol)
YAZIGI (Unidade Chácara Flora) – desc.10% a 20%
YAZIGI ASSUNÇÃO (S.B.C.) – desconto de10%
YAZIGI (Praça Dom José Gaspar, 22) - desconto de
10% - Telefone: (11) 3219-0757
YAZIGI (Av. 9 de Julho, 3.148) - desconto de 10%
Telefone: (11) 3884-8500
YAZIGI (Rua Pascal, 249) - desconto de 10% Telefone: (11) 5561-0115/5535-6264
YAZIGI (Calçada das Rosas, 50 - Alphaville) - desconto
de 10% - Telefone: (11) 4193-1260
YAZIGI (Rua Rui Barbosa, 108 - Osasco) - desconto de
10% - Telefone: (11) 3681-9011
YELLOWBACK - Cursos de Inglês - desconto de 20%
WIZARD (50 endereços) – desconto de 15%
WIZARD (Centro, Jd. Bonﬁglioli, Jd. Arpoador, Bom
Retiro) – desconto de 20%
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