Pela qualidade do Meio Ambiente
e preservação do Planeta!
A diretoria do Sindpd, desde meados de

agradece a sugestão dos sócios atentos à

2006, substituiu toda a papelaria do Sindi-

causa ambiental.

cato, trocando o papel timbrado por papel

Respeitar a natureza é respeitar o homem

reciclado e, agora completa esta conduta de

e suas futuras gerações. Cuidar de nosso

preservação ambiental e respeito pela natu-

Meio Ambiente é cuidar da qualidade de

reza, ao imprimir esta Revista também em

vida atual e do futuro da humanidade.

papel reciclado.

Analise a Revista e faça você, também, su-

Antonio Neto recebeu entre março e abril

gestões ao presidente do Sindicato pelo e-

vários e-mails de sócios, sugerindo esta

mail sindpd@sindpd.org.br ou pelo Blog

mudança e, atendendo às consultas feitas,

do Presidente no site www.sindpd.org.br

Atualize-se no site do Sindpd

www.sindpd.org.br
2

PAC Já!

Companheiros(as) temos vivido dias intensos no Sindpd e na vida
social, política e sindical em todo o
Brasil, para impedir a tentativa covarde de se fazer uma reforma trabalhista às avessas dentro da Emenda 3,
na lei da Super-Receita. A emenda,
de autoria do ex-senador Ney Suassuna, encontrou dentro do Congresso Nacional muitos adeptos que, por
ignorarem seu real teor ou por serem
ﬁéis escoteiros de grandes e maus
empresários, votaram na Emenda 3,
que proibia os auditores ﬁscais da
Receita Federal de autuar ou fechar
as empresas prestadoras de serviço
constituídas por uma única pessoa, as
chamadas PJs, quando entendessem
que a relação de prestação de serviços com uma outra empresa era, na
verdade, uma relação trabalhista.
Nós, do Sindpd, sempre denunciamos e lutamos contra essas
formas, aparentemente modernas,
de dissimular as verdadeiras relações de trabalho como as PJs e
as Cooperativas fraudulentas, que
praticamente obrigam o trabalhador a abrir uma outra empresa para
terceirizar o trabalho, com o mesmo salário, as mesmas obrigações,
respeitando a mesma hierarquia, só
que sem seus direitos garantidos

pela CLT e pela nossa CCT - Convenção Coletiva de Trabalho.
O presidente Lula, mais uma
vez, coerente com suas origens e
princípios, não aceitou este abuso e,
ao sancionar a lei da Super-Receita, vetou a Emenda 3. Mas, alguns
parlamentares e empresários, principalmente das grandes empresas de
comunicação, insistem nesta reforma transvertida de emenda e querem
derrubar o veto presidencial.
Mais uma vez é a força popular expressa pela união das entidades
sindicais, coordenadas pelas Centrais Sindicais, contra o poder econômico instituído.
Só que desta vez contamos
com um forte aliado que é o Presidente da República, seus ministros
e partidos aliados.
Como já noticiamos na Revista
anterior, começamos o ano com a
posse do presidente Lula anunciando o PAC - Plano de Aceleração
do Crescimento. O governo federal
criou este Programa que tem, como
um dos pilares, a desoneração de
tributos para incentivar mais investimentos no Brasil. Nele, está prevista
a redução de tributos para os setores
de semicondutores, de equipamentos aplicados à TV digital, de microcomputadores, de insumos e serviços
usados em obras de infra-estrutura e
de perﬁs de aço.
O PAC contempla, ainda, medidas ﬁscais de longo prazo, como é o
caso do controle das despesas com
a folha de pagamento e a moderni3

zação do processo de licitação, fundamentais para garantir o equilíbrio
dos gastos públicos.
O desaﬁo da política econômica
do governo federal, para os anos de
2007 a 2010, é estimular o crescimento do PIB e do emprego, intensiﬁcando ainda mais a inclusão social e a
melhora na distribuição de renda.
Nós acreditamos que o Brasil
pode, e deve, alcançar estas metas
e concretizar o PAC já, sem mais
demoras. O governo tem mostrado
vontade política para isso, no entanto tem se perdido ao não ser mais
agressivo na política econômica, diminuindo expressivamente as taxas
de juro, aproveitando o bom momento econômico que o Brasil está
atravessando.
Nesta edição, muitos outros assuntos são tratados como os de saúde, os convênios sociais, a atuação
nas empresas e Conselhos Sindicais,
esporte e muito mais. Não esquecendo, claro, da grande participação dos
trabalhadores nas comemorações do
“Dia 1º de Maio” na Capital e interior. Quero, inclusive, aproveitar
para desejar a todos, no “Mês Internacional dos Trabalhadores”, que ﬁquemos atentos e nos unamos, cada
vez mais, para garantir todos os nossos direitos já conquistados e muita
força para ampliá-los cada vez mais.
Boa leitura,

presidente

1º de Maio
Interior e São Paulo

5

Interior
Araraquara, Bauru, Ribeirão Preto, Santos e Sorocaba
Planseq
Ministério do Trabalho deve destinar R$ 1,8 milhão
para a formação de mão-de-obra este ano
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SINDICAL

PRODAM em estado de greve
A Prodam não corrigiu os salários dos seus empregados com o
percentual de 4,3% garantido aos
trabalhadores por força da Convenção Coletiva de Trabalho, assinada entre o SINDPD, sindicato
dos trabalhadores, e o SEPROSP,
sindicato patronal.
Desde janeiro que o Sindicato
e a Comissão de Negociação vem
se reunindo com a direção da Prodam, para buscarem o cumprimento da Convenção e a renovação do
acordo complementar. Apesar das
várias reuniões, a direção da Pro-

dam não negociou, nem formalizou alguma proposta de reajuste.
A Assembléia convocada
pelo Sindicato, realizada no dia
19/04/2007, deu uma resposta
contundente a tanto descaso e, por
unanimidade de votos, decidiu suscitar o dissídio e decretar o Estado
de Greve, remetendo o processo
para decisão do TRT/SP - Tribunal
Regional do Trabalho.
A presença maciça e unidade dos trabalhadores, certamente,
ﬁcarão registradas na história de
luta dos trabalhadores da Prodam.

1º de Maio de Araraquara
Mais de 35 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos de
Araraquara (Cear) - Pavilhões da
Facira, durante as comemorações
do “Dia do Trabalho”. A Festa, que
já é tradição na cidade, foi realizada pela Prefeitura de Araraquara em
parceria com as rádios Morada do
Sol e Cultura, Super TV e sindicatos. Brinquedos inﬂáveis, parque
com o preço popular de R$ 1,00,
pipoca, algodão-doce, distribuição
de material informativo sobre saúde e muitos shows atraíram famílias inteiras para a festa.
O prefeito Edinho Silva elogiou a população e lembrou que o
dia era de confraternização e muita comemoração. “Vamos festejar
nossas vitórias. As conquistas dos

trabalhadores e trabalhadoras da
cidade”, disse ao público.
Para Daniel, diretor do Sindpd, a festa foi mais um momento
de união entre os trabalhadores
que, entre outras vitórias, festejam o aumento real do salário mínimo. Enquanto isso, outro diretor
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do Sindpd, Vicente, lembra que os
trabalhadores devem se manter
unidos para garantirem seus direitos, principalmente, agora que
o Congresso quer derrubar o veto
presidencial à Emenda 3 da Super-Receita.
A festa contou com a participação dos grupos Almas Reais,
Cálica, Conexão Samba, Direitos
de Rua, Duo Glacial, Emoções
da Terra, Faculdade do Raciocínio, Gênios do Rap, James e
Jonathan, Lilian Jardim, Nuance, Outrora, Samba de Bamba,
Samba Teen, Utopia. O encerramento ficou por conta do Grupo
Sensação, com apresentação do
novo álbum e músicas que foram
sucessos nas rádios.

1º DE MAIO

Trabalhadores Unidos
pelo Brasil de Hoje
1º de maio, mais uma vez, concretiza a união entre CGTB – Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil e CUT - Central Única dos Trabalhadores. O Dia do
Trabalho foi festejado com música nas avenidas, mas principalmente foi outro
marco importantíssimo para as batalhas que já vêm sendo travadas em defesa do
emprego, salário e pelo desenvolvimento nacional.
O Dia do Trabalhador, 1º de
Maio, promovido pela CGTB (Central Geral dos Trabalhadores do
Brasil) e a CUT (Central Única dos
Trabalhadores), levou, aproximadamente, 1 milhão de pessoas para a
Avenida São João com a Ipiranga,
no centro velho de São Paulo. Os
números foram divulgados no ﬁnal
do megaevento, pela organização
logo após a entrada, sob uma chuva de aplausos, no palco do
cantor Zeca Pagodinho, que
encerrou as festividades.
A comemoração teve
início com o show da dupla
Bruno e Marrone. Entre os
cantores que alegraram o
público e ﬁzeram tremer a
Avenida São João estavam,
ainda, Zeca Pagodinho,
Leci Brandão, Zé Geraldo, Grupo Revelação, Edu
Ribeiro, Sérgio e Fabiano,
entre outros. Os prédios
estavam totalmente tomados. As pessoas se acotovelavam nas janelas dos
edifícios, com bandeiras do
Brasil, formando um público à parte e muitas delas

lançavam confetes e papéis picados
com alegria sobre os brasileiros que,
também, comemoravam mais este
1º de Maio nas avenidas.
O evento alcançou o prestígio
merecido com as presenças dos
presidentes e dirigentes da CGTB
e CUT, além de representantes de
sindicatos, federações, confederações, parlamentares e movimentos
sociais e várias personalidades.
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Entre algumas personalidades,
presentes, estavam o Ministro do
Trabalho, Carlos Lupi; os senadores Cristóvam Buarque e Antônio
Medeiros do PDT, Eduardo Suplicy
do PT; o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT); o presidente
nacional do PT, Paulo Frateschi; a
ministra do Turismo, Marta Suplicy
(PT); e o deputado Jamil Murad
(PC do B).
O Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, disse em
seu discurso que “a nação
só será mais forte se a relação de trabalho for mais
harmoniosa e não houverem trabalhadores explorados. O capital nada mais é
do que trabalho acumulado. As portas do ministério
e o diálogo estão abertos”.
Antonio Neto, presidente do Sindpd e da
CGTB, lembrou que em
1º de maio de 2006 estávamos presentes na Av.
Paulista para lutarmos
pela reeleição de um operário, pelo salário mínimo e a continuidade do

crescimento desta nação. Hoje,
lembramos com satisfação que um
homem vindo do povo foi reeleito
e as tentativas de derrubar o presidente Lula foram por água abaixo. O salário mínimo aumentou, a
renda do trabalhador cresceu. E o
Brasil, hoje, é um País mais justo. Este 1º de Maio marca, novamente, a união de duas Centrais, a
CGTB e a CUT, unidas pela manutenção e direitos conquistados
pelos trabalhadores. Não vamos
aceitar que acabem com os direitos dos trabalhadores, vamos
dar um basta a esta fraude que é
a Emenda 3, vamos apoiar o veto
à emenda 3, feita pelo presidente
Lula, e defender sempre o emprego, o salário e o desenvolvimento
econômico e social do Brasil, ﬁnalizou Neto.

Artur Henrique, presidente nacional da CUT, destacou o diálogo
que a central tem feito com o trabalhador: “queremos crescimento com
distribuição de renda e valorização
do trabalho, com garantia dos direitos dos trabalhadores de todo o
Brasil. Não podemos permitir que
continuem a atacar nossos direitos e
não vamos aceitar propostas de ﬂexibilização. Em São Paulo, temos
assistido José Serra atacar os direitos
dos trabalhadores, especialmente dos
professores e dos companheiros da
Saúde. Vamos aproveitar essa esquina que é um símbolo de São Paulo e
mandarmos uma grande vaia ao governador Serra”. Artur ﬁnalizou convocando a todos para as mobilizações
do dia 23 de maio contra a emenda 3,
que a CUT está organizando em conjunto com outras centrais.
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SINDICAL

Conselho INSS de
Araraquara será
recomposto
No centro, Carlos Augusto
Casuscelli - gerente executivo do INSS. Em pé, os
diretores do Sindpd Araraquara; à direita, Vicente e
Daniel e os representantes
do Sindicato dos Bancários,
Sindicato dos Metalúrgicos,
Sindicato dos Servidores
Municipais de Araraquara.

O diretor Daniel e o diretor
Vicente do Sindpd Araraquara
participaram de uma reunião com
o sr. Carlos Augusto Casuscelli,
gerente executivo do INSS Araraquara. A pauta da reunião foi
a recomposição do Conselho do

INSS; a reunião foi um sucesso,
pois o gerente executivo se comprometeu com a reformação do
Conselho, e já previu uma data
para a primeira reunião que será
pautada na formação do novo grupo de trabalho do Conselho.

Congresso da CGTB/SP
em Araraquara
Prefeito Edinho recebe presidente da CGTB e fala sobre
evento que deve reunir cerca de 200 sindicatos.
Araraquara/SP será sede do
III Congresso Estadual da CGTB
- Central Geral dos Trabalhadores
do Brasil, em setembro deste ano. A
informação é do presidente da Central, Antonio Neto, que foi recebido
pelo prefeito Edinho Silva, no dia 7
de março do corrente ano, quando
esteve em Araraquara para receber o
título de cidadão araraquarense em
sessão solene na Câmara Municipal.
Cerca de 200 sindicatos do Estado são esperados para o Congresso.

Durante a visita, Neto pediu o apoio
da Prefeitura para a realização e organização do evento. Para Edinho é
uma grande satisfação Araraquara
ter sido escolhida para o Congresso de Trabalhadores. Segundo ele, é
importante para reforçar a tradição
de forte movimento sindical de Araraquara e para aproximar o debate à
realidade do interior. Membros da
CGTB e o presidente do sindicato dos músicos, Manoel Clemente,
também participaram da reunião.
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SHX se
instalará
no Pólo de
Tecnologia de
Araraquara
A SHX é a terceira empresa a se
instalar no Pólo de Tecnologia de Araraquara, implantado no ﬁnal de 2004.
Ela inaugura a unidade Centro
de Desenvolvimento Araraquara
- CDA, onde pretende centralizar o
desenvolvimento dos seus produtos.
A empresa deve investir cerca
de US$ 500 mil dentro de três anos
e criar 100 vagas na região.
Para o Secretário de Desenvolvimento Econômico Sérgio Sgobbi,
o anúncio do CDA é bastante signiﬁcativo para a cidade. “Dia 31 de
março, completou dois anos que
a EDS anunciou a sua planta em
Araraquara. A CAST está na fase
ﬁnal de construção de sua unidade
e a ORACLE faz parceria com a
UNIARA.” Salienta, ainda, que o
plano de qualiﬁcação de mão-deobra terá seqüência neste ano.
O Prefeito Edinho Silva, diz
que os dois desaﬁos das empresas de
TI no Brasil, para enfrentar a concorrência internacional, é a desoneração da cadeia produtiva e a formação de mão-de-obra. Conforme
o projeto nacional para o setor, há
necessidade de se formar 40 mil trabalhadores capacitados a cada ano.
“O Brasil tem condições de crescer
e ser exportador de TI, um setor estratégico do País. A SHX pode ser
considerada parceira da Prefeitura
de Araraquara, cujo PLANSEQ Plano Setorial de Qualiﬁcação, implantado é modelo para a política de
formação de mão-de-obra para todo
o País”, conclui Edinho.

SINDICAL

Passeio em Alto
Estilo em Bauru

A Delegacia Regional de Bauru do SINDPD, em comemoração
ao “Dia Internacional da Mulher”
- 8 de Março - presenteou as mu-

lheres associadas
da região com
um passeio a
bordo do Barco
Xumbury sobre
as belas águas do
Rio Tietê. Foram
4 horas de muita
alegria, onde as
associadas e seus
acompanhantes puderam apreciar
um belo almoço de cozinha internacional, e ainda conhecer de perto
os procedimentos de eclusa junto à
Usina Hidrelétrica de Barra Bonita.

Ao ﬁnal, todas agradeceram a
iniciativa do SINDPD, e ainda foram
presenteadas com brindes e rosas.
Capitaneado pelo Comandante Ferreira, o Barco Xumbury
(http://www.xumbury.com.br)
proporcionou às convidadas momentos de rara beleza e prazer.
O diretor regional Erick Prado lembrou que o sucesso do
evento confirma o desejo das
sócias por alternativas de lazer,
e que o Sindpd tem se esforçado
para proporcionar aos sócios estas novas alternativas.

Fechado Convênio de Plano
de Saúde para a Região
A Delegacia Regional de Bauru ﬁrmou Convênio com o Plano
de Saúde BENEPLAN, associado
ao Hospital Beneﬁcência Portuguesa de Bauru, a ﬁm de atender aos
associados do SINDPD. O plano
de saúde tem preços para os sócios
e dependentes a partir de R$ 30,56,
e para agregados (pai, mãe, sogro e
sogra) a partir de R$ 36,49.
O Diretor Wagner Gomide
destaca que o plano de saúde aos
associados sempre foi um anseio
da categoria na região, e que agora

pode ser atendido com valores
bastante acessíveis.
Para ter acesso ao plano de
saúde, o trabalhador deve ser
sócio do SINDPD e comparecer
à Delegacia Regional de Bauru,
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para preencher a ﬁcha de adesão e
obter maiores informações sobre o
benefício.
A existência de um atendimento médico de qualidade, com
preço competitivo, acessível a
toda a família do trabalhador em
Processamento de Dados e TI, é
o diferencial do Plano de Saúde
BENEPLAN.
Dúvidas podem ser esclarecidas, também, pelo telefone da Regional de Bauru (14) 3234-4965,
com Karina.

SINDICAL

Regional de Ribeirão
Preto conquista novos
acordos de PLR
O diretor do Sindpd, José
Roberto de Souza, fecha a PLR
- Participação de Lucros e Resultados, com as seguintes empresas: Instituto Vitório Valeri; Smar
- Apd Informática; Orimplan e

Biosalc. O trabalho dos diretores do Sindpd continua com as
demais empresas da região, que
serão suscitadas a fechar acordo
com base na Lei Federal 10101
oportunamente.

Pela boa saúde mental
e física do trabalhador
blico do Trabalho em ﬁrmar
um termo de cooperação
técnica com o município de
Ribeirão Preto, através da Secretaria Municipal de Saúde,
tendo em vista a proteção da
integridade física e mental e a
saúde do trabalhador no ambiente de trabalho.

Diretores do Sindpd de Ribeirão Preto participam de plenária
no dia 15/5/2007 na sede do Cerest - Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador, com instituições interessadas pela saúde do trabalhador. O objetivo
deste encontro é o debate da
proposta do Ministério Pú-

Qualiﬁcação de mão-de-obra
para os trabalhadores
O Sindpd de Ribeirão Preto, em parceria com a CGTB
- Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, aguarda a deﬁnição da nomeação de novo
presidente da CME - Comissão

Municipal de Emprego de Ribeirão Preto para prosseguir nos
trabalhos da Comissão, visando
a municipalização do SPETR
- Sistema Público de Emprego,
Trabalho e Renda. Iniciativa que
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possibilitará que o município
feche o Convênio Único com
o Ministério do Trabalho, no
sentido de obter verbas federais
para a qualiﬁcação de mão-deobra para os trabalhadores.

SINDICAL

Trabalhadores da baixada
santista contra Emenda

3

Diretores da Regional de Santos do Sindpd participaram ativamente
dos eventos e tem colaborado da campanha a favor do veto
presidencial e garantia dos direitos trabalhistas
Trabalhadores realizaram
manifestações, no Porto de
Santos, no pólo industrial de
Cubatão e centro comercial de
Santos contra a derrubada do
veto da Emenda 3 da SuperReceita. O protesto, que se estendeu quase pelo dia todo, foi
organizado pelas centrais sindicais CGTB, Força Sindical,
CGT, CUT, e Nova Central Sindical. As centrais cobraram, também,
apoio da câmara de vereadores da
Baixada Santista, no dia 9 de abril,
para a manutenção do veto do presidente Lula à emenda 3.

“Nós estivadores estamos nessa
luta porque para todos os trabalhadores do Brasil haverá prejuízo se o
veto do presidente Lula à Emenda
3 for derrubado”, disse o presidente do Sindicato dos Estivadores de
Santos, Rodnei da Silva.

Heraldo Gomes, do
Movimento Brasil União
Caminhoneiros e diretor da
CGTB-SP - Central Geral
dos Trabalhadores de São
Paulo, lembrou que “os trabalhadores brasileiros são
protegidos pela CLT, que
determina as relações de trabalho e garante seus direitos de férias, 13º, aposentadoria,
FGTS, entre outros direitos; agora
o Congresso quer golpear os trabalhadores com uma reforma trabalhista escondida nas entrelinhas
da Emenda 3”.

Antonio Neto, juntamente com o diretor da Delegacia
Regional de Santos, Wadir Ferreira e trabalhadores
da categoria de TI visitam sindicalistas e autoridades
municipais de Santos para debaterem a Emenda 3 da
lei da Super-Receita e o veto presidencial.

Na foto em pé: Waldir Ferreira, diretor do Sindpd
Santos, Silas da Silva, presidente da Assemprodesan/diretor do Sindicato dos Trabalhadores na
Saúde; Luiz Antonio Guerra, presidente do Sindicato dos Taxistas; Antonio Jose Neto, engenheiro
Codesp; Antonio Neto, CGTB; Heraldo Gomes
Andrada, secretario geral CGTB Estadual; Claudio
Luiz Mourão, analista de sistemas Codesp; Mario
Clovis Esteves, diretor da Federação Nacional dos Portuários. Sentados: Engenheiro Ney
Wagner Gonçalves Ribeiro, diretor do Sindicato
dos Engenheiros de São Paulo; Walter Gomes de
Carvalho, analista de sistemas Codesp.
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Da esquerda para direita: Silas da Silva,
presidente Assemprodesam; Maria Cristina
Marques, presidente PMDB sindical; Heraldo
Gome Sandrada, CGTB estadual; Antonio
Neto e o Prefeito João Paulo Tavares Papa.

SINDICAL

Sorocaba se manifesta
contra a Emenda 3
O diretor do Sindpd, Randolfo das Neves, junto com representantes de centrais sindicais CGTB - Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil, CUT
- Central Única dos Trabalhadores, CGT - Confederação Geral dos
Trabalhadores, CAT, Força Sindical, Nova Central e SDES, sindicatos independentes, e centenas de
trabalhadores de Sorocaba e região,
realizaram na manhã do dia 16 de
maio uma manifestação na cidade
em defesa da manutenção do veto
do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva à Emenda 3.
Em passeata pela região central, foi realizada manifestação na
Praça São Bento que contou com
a presença do deputado estadual
Hamilton Pereira, que defendeu a
manutenção do veto à emenda 3, e

argumentou que a mobilização dos
trabalhadores junto a seus sindicatos representativos é fundamental
para manter as conquistas e direitos
trabalhistas. Os manifestantes distribuíram panﬂetos informativos à
população e passaram pelos escritórios políticos dos deputados federais Renato Amary e Antônio Carlos Pannunzio, ambos do PSDB,
para entregar uma carta solicitando,
exatamente, que o veto presidencial
à Emenda 3 seja mantido.
O vereador e sindicalista Arnaud Pereira (PT), o Arno destaca:
“Temos de lutar pela manutenção
do veto à Emenda 3. Pelo contrário,

os trabalhadores poderão perder
seus direitos, como, por exemplo,
não ter carteira assinada, deixar
de receber o 13º salário, férias
remuneradas, FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço),
vale-transporte, assistência médica e
outros”, explica Arno.
Randolfo lembra que “A emenda 3 foi colocada na lei da SuperReceita por um grupo de deputados
e senadores, numa clara intenção
de fazer uma reforma trabalhista às
avessas e caçar, desta forma, os direitos dos trabalhadores. Tentaram
dar o golpe e apostaram que as entidades sindicais não perceberiam
e ﬁcariam quietas. Ledo engano. O
presidente Lula, sindicalista metalúrgico, foi o primeiro a vetar esta
tentativa de assalto dos direitos
trabalhistas.

Diretor da Regional de Sorocaba
participa do Conselho Sindical
O Conselho Sindical Regional
nasceu da proposta da Delegacia
Regional do Trabalho do Estado de
São Paulo - DRT/SP, de fortalecer
a relação entre as entidades sindicais e o Ministério do Trabalho por
meio das Subdelegacias do Estado. Visando, também, intensiﬁcar
as ﬁscalizações realizadas pelas

Subdelegacias do Trabalho no interior, sempre com a participação
do movimento sindical, notiﬁcando e punindo, quando necessário,
as empresas que agem em descumprimento às leis trabalhistas.
O Conselho Sindical conta com
60 sindicatos divididos entre entidades de Sorocaba e mais de 33 cida12

des da região. Todos participam ativamente da reunião
geral que acontece
mensalmente em
Sorocaba.
O Sindpd participa do Conselho
Sindical através do
diretor Randolfo.

PLANSEQ

Ministério do Trabalho deve destinar
R$ 1,8 milhão para a formação de
mão-de-obra neste ano

SINDPD e CGTB - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil,
representado pelo seu presidente, Antonio Neto, participa
da formatura do Planseq em Araraquara

O ministro Luiz Marinho,
anunciou a continuidade dos cursos de qualiﬁcação do Planseq
(Plano Setorial de Qualiﬁcação)
Aeronáutico e Software em Araraquara. O Ministério deve destinar cerca de R$ 1,8 milhão para
a formação de mão-de-obra na região para este ano.
“Vamos dar continuidade aos
investimentos para que a juventude
possa deslumbrar um futuro melhor. O exemplo do Planseq de Araraquara deve ser multiplicado para
o resto do País”, disse Marinho.
Para o prefeito Edinho Silva,
o Planseq Software deve contribuir para suprir a demanda de 40

mil vagas anuais das empresas de
TI (Tecnologia da Informação)
somente no Brasil.
“Devo agradecer o ministro
pela sensibilidade por entender os
desaﬁos do setor e da necessidade
de inclusão social, possibilitando
aos ﬁlhos de trabalhadores a oportunidade de sonhar com um futuro
melhor”, aﬁrmou o prefeito.
Edinho ressaltou a importância da formação de mão-de-obra
para os setores que representam
novas vertentes do desenvolvimento econômico de Araraquara:
aeronáutico e de TI.
Caio Silva, diretor-executivo de
negócios da EDS Brasil, aﬁrmou que
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acredita no Planseq Software, implantado no passado, apesar das diﬁculdades encontradas na contratação dos
alunos. “Os problemas do Planseq
serão ajustados. Hoje a empresa emprega 8.500 pessoas em todo o Brasil
e 300 em Araraquara, onde o número
de empregados deve dobrar.”
O Planseq Software formou a
primeira turma em fevereiro deste
ano. Foram 122 alunos que concluíram o curso intensivo de 840
horas, divididas em 80 horas de
formação comportamental, 72 horas de básico de computação, 136
horas de banco de dados, 240 horas para desenvolvedor mainframe,
216 horas para desenvolvedor Java
e Net e 96 horas de inglês técnico,
uma das principais necessidades
das empresas do setor. A segunda
turma conta com 178 alunos. Para
esse programa, o governo federal
destinou R$ 1.052.300,00.
Desaﬁo Digital - O Desaﬁo
Digital, uma parceria entre a Prefeitura de Araraquara, Intel, Microsoft e ABDI, aprovou 101 alunos do ensino básico incentivados
a seguirem carreiras tecnológicas,
com a familiarização do mundo
da programação de software que
tiveram no decorrer do curso.

PRÊMIO

Antonio Neto recebe título de
“Cidadão Araraquarense”
A Câmara Municipal de Araraquara realizou no dia 07 de março
de 2007, no plenário da Casa, sessão solene para a entrega do título
de “Cidadão Araraquarense” ao
presidente do SINDPD e da CGTB
- Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, Antônio Fernandes
dos Santos Neto. A concessão do
título partiu de um projeto de autoria da Mesa Diretora no biênio
2005/2006.
A presidenta da cerimônia, vereadora e vice-presidenta da Casa,
Edna Martins (PT), ressaltou que as
sessões solenes têm como objetivo
homenagear pessoas que prestaram
serviços a Araraquara. “Estamos
honrados em homenagear Antonio
Fernandes dos Santos Neto. É uma
honra para nós e para toda a nossa
cidade”, destacou.
Um dos autores da concessão do título, vereador Ronaldo
Napeloso (PV), disse em seu pronunciamento que a homenagem é
justa e merecida porque Antonio
Neto é sinônimo de proﬁssionalismo, determinação e dinamismo.
“Quando foi proposto pela Mesa
Diretora da Câmara Municipal, no
biênio 2005/2006, a entrega deste
título, toda a Casa votou favorável porque somos reconhecedores
do importante trabalho realizado
por Antonio Fernandes dos Santos
Neto em prol de nossa cidade e região”, declarou.

Antonio Neto recebe o título da vereadora e vice-presidenta da casa, Edna Martins.

O ex-deputado federal e presidente da Fundação Ulisses Guimarães, Marcelo Barbieri, declarou
que homenagear Antonio Neto não
é homenagear simplesmente a pessoa física, mas sim tudo o que ele
representa. “Neto é uma pessoa que
sempre lutou pelos direitos dos trabalhadores, por salários mais justos
e pela união sindicalista. Homenagear Neto é homenagear a luta pelo
desenvolvimento do Brasil”, disse.
O representante do prefeito Edinho Silva (PT), o chefe de gabinete
Manoel de Araújo Sobrinho, destacou que é uma honra tê-lo como cidadão araraquarense. “Espero que
com esse título Neto torne-se nosso
aliado no desenvolvimento do pólo
da informática”, ﬁnalizou.
Em seguida, a presidenta da
sessão Edna Martins, o vereador
Napeloso e Manoel de Araújo So-
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brinho entregaram o título de “Cidadão Araraquarense” a Antonio
Fernandes dos Santos Neto.
O homenageado também fez
uso da palavra e relembrou sua trajetória no Sindpd (Sindicato dos
Trabalhadores de Processamento
de Dados do Estado de São Paulo)
e na CGTB. “O Sindpd é o meu alicerce, é a minha base para que eu
possa trilhar e exercer a presidência
da CGTB. Estou muito emocionado com esse título que, a partir de
agora, passa a ter um peso muito
grande, pois os meus compromissos com Araraquara aumentam”,
ﬁnalizou.
Para encerrar a cerimônia,
Edna entregou um buquê de ﬂores à
esposa do homenageado, Rosa Maria Fernandes dos Santos.
Fonte: Assessoria de imprensa da
Câmara Municipal de Araraquara

Ministro do Trabalho
aﬁrma: legalização das
centrais sai ainda em maio
“Quero nos próximos 15 a 20 dias, fazer a regulamentação
das centrais sindicais”, disse o Ministro de Trabalho e
Emprego, Carlos Luppi, no dia 1º de Maio.

Os dirigentes das sete maiores centrais sindicais do País
fecharam um acordo com o Ministério do Trabalho. Eles se
comprometeram a apoiar a medida provisória que regulamenta a
criação dessas entidades e a sua
forma de financiamento. Atualmente, embora negociem em
nome dos trabalhadores, estas
organizações sindicais não são
reconhecidas juridicamente.
O acordo prevê que, para obter
o registro, a organização deve ter
em sua base pelo menos 5% do total de sindicalizados em todo o País
e 100 sindicatos nas cinco regiões
do Brasil.
Pelo projeto, as centrais sindicais teriam direito à metade (cerca
de R$ 100 milhões) da atual participação do governo no bolo arrecado com imposto sindical que
recebe. Em 2006, o imposto sindical obrigatório (equivale a um dia
de trabalho) ultrapassou a cifra de
R$ 1 bilhão.
Pela proposta, as centrais passariam a receber metade desse recurso (o Governo abre mão de 10%
dos 20% que recebe), ﬁcando o
resto da distribuição mantido: 60%

para os sindicatos, 15% para as federações estaduais de classe e 5%
para as confederações.
O Ministro Lupi avaliou que
as centrais avançaram em seu processo de organização e mantêm
um diálogo “bem mais maduro”
com o governo.
“O papel das centrais é lutar
por melhores condições salariais e
de trabalho. Nosso papel é trabalhar
enquanto governo para criar essas
condições. Mas isso não é simples,
é sempre um desaﬁo”, comentou.
Lupi acrescentou que a regulamentação pode ser feita por meio de
Medida Provisória (MP), Projeto de
Lei ou até por Proposta de Emenda
à Constituição (PEC).
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“Leio todos os dias editoriais me chamando de
atrasado e retrógrado
porque defendo a CLT
(Consolidação das Leis
do Trabalho). Agora é
meu direito defendêla. Que trabalhador vai
abrir mão de ter o seu
13º? Que trabalhador vai
abrir mão de ter suas férias remuneradas? Que
trabalhadora vai abrir
mão da licença maternidade?”, disse o Ministro
do Trabalho e Emprego,
Carlos Lupi (na foto).

Presidente Lula veta
Emenda 3 da Super-Receita
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona Super-Receita
e veta a Emenda 3, que limita a ação dos Auditores Fiscais
Foto: Domingos Tadeu/PR

O presidente Luiz Inácio lula
da Silva sancionou, no dia 16 de
março, o projeto de lei que cria a
Secretaria da Receita Federal do
Brasil, conhecida como Super-Receita. O único veto foi da Emenda
3, acrescentada e aprovada pelo
Congresso Nacional. A proposta diminuía o poder dos auditores ﬁscais
ao transferir para a Justiça do Trabalho a decisão sobre a ﬁscalização
e multa de empresas. Isso proibia,
por exemplo, auditores ﬁscais multarem empresas que contratavam
serviços de proﬁssionais por meio
de pessoas jurídicas para desconﬁgurar relação trabalhista. E, também, poderia inviabilizar o combate ao trabalho escravo.

Na avaliação do ministro
da Fazenda, Guido Mantega, a
emenda poderia causar “constrangimentos jurídicos”. A Emenda 3
impedia que os auditores ﬁscais
multassem empresas por contratar
para prestação de serviço pessoas
jurídicas de caráter “personalíssimo” - neste tipo de prestação de
serviço apenas uma pessoa atua
para a empresa, mas a relação não
se conﬁguraria como trabalhista
porque há um contrato entre duas
empresas. Em muitos casos, um
empregado autônomo abre uma
ﬁrma onde apenas ele é empregado, como pessoa jurídica, como
atualmente ocorre em muitas empresas de comunicação.
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“A emenda interfere no lado
trabalhista. Veda a ﬁscalização
trabalhista. Além disso, ela não
tem uma redação clara e dá margem a controvérsias jurídicas”,
disse o ministro da Fazenda, ao
justiﬁcar o veto à emenda. Em
uma reunião com líderes da base
aliada, o presidente Lula decidiu
que o governo encaminhará ao
Congresso um projeto de lei que
atenda aos objetivos da emenda,
sem, no entanto, ferir a legislação
trabalhista.
“É uma relação de trabalho
nova no Brasil. E por isso a legislação anterior não consegue dar
conta dessas mudanças. Queremos
construir uma legislação nova que
assegure os direitos e que impeça que haja desentendimentos ou
abusos por parte das empresas”,
aﬁrmou Mantega. O ministro informou que a formatação do novo
projeto será discutida com representantes das centrais sindicais e,
também, com as associações que
representam o setor de serviços
para construir juntos uma legislação que atenda às exigências das
novas relações de trabalho.
Fonte: Agência Brasil

O que é a Super-Receita Principais
A Super-Receita é o resultado
da fusão entre a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária. A competência
antes, em partes do Ministério da
Previdência e Assistência Social,
ﬁca centralizada agora no Ministério
da Fazenda, ou seja, o cumprimento
das obrigações principais e acessórias inerentes à Secretaria da Receita
Previdenciária e da Receita Federal
ﬁcam a cargo de um só órgão.

Como conseqüência disso, a
Super-Receita adquire competência
para arrecadar, ﬁscalizar, administrar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais descritas pelas alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do artigo 11 da Lei
8.212/91, Lei da Previdência Social,
conforme dispõe o art. 3º e parágrafos da Medida Provisória 258/2005.
Leia as principais mudanças no quadro ao lado.
Brasília: O presidente do
senado, Renan Calheiros (ao
centro), recebe sindicalistas que
foram ao Congresso dizer ao
presidente do Senado, Renan
Calheiros, que apóiam o veto
do presidente Lula à Emenda
3 da Super-Receita. O Senado tem 20 dias para formar
comissão que analisará os 28
vetos presidenciais lidos hoje
no Plenário
Foto: Roosewelt Pinheiro/ABr

Quem é o responsável
pela Emenda 3?
A Emenda 3 foi inserida no
projeto de lei que criou a SuperReceita pelo ex-senador Ney Suassuna para favorecer os empresários
que não querem pagar os direitos
dos seus trabalhadores. Foi uma
manobra (trabalho de lobistas)
para fazer uma reforma trabalhista
disfarçada dentro da lei que criou a
Super-Receita.
Antonio Neto, presidente do
SINDPD e da CGTB, indgnado
com esses parlamentares denuncia

que esta emenda é a reforma trabalhista mais transvestida e covarde
que se tem notícias. Em apenas quatro linhas, ou seja, dentro de uma
emenda, se abre a possibilidade de
os trabalhadores serem demitidos
e recontratados como pessoas jurídicas, burlando a legislação trabalhista e tirando destes trabalhadores
conquistas como 13º salário, férias,
auxilio refeição e todos os outros
direitos trabalhistas. Um crime contra o trabalhador.
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mudanças

A Medida Provisória que criou
a Super-Receita traz em seu corpo
de artigos inúmeras novidades e
alterações aos contribuintes previdenciários e tributaristas.
Deste modo, seguem-se as
principais alterações:
 Transferência da representação
judicial da Procuradoria-Geral Federal para a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, prevista pelo
art. 14 da MP;
 Transferência do acervo técnico
e patrimonial e das dotações orçamentárias do INSS, previstas nos
incisos I e II do art. 21.
 Transferência do exercício dos
servidores administrativos lotados no INSS, prevista pelo art. 20
da MP.
 Transferência para o FUNDAF
dos recursos decorrentes da arrecadação das contribuições para terceiros, prevista no art. 36.
 Contratação de 1.200 novos Procuradores da Fazenda Nacional,
prevista no art. 18.
 Criação de 120 Procuradorias
Seccionais da PGFN, prevista no
art. 17, caput e mais 120 cargos em
comissão previstos em seu § 1º.
 A criação da Super-Receita ampliará o poder de ﬁscalização do
governo, o que obrigará, de forma
mais rigorosa, os contribuintes a
cumprirem com suas obrigações
tributárias.

Não à Emenda 3

Trabalhador em processamento
de dados: você também deve lutar
pelos seus direitos!
Os meses de abril e maio foram
marcados por manifestações, greves,
panﬂetagens e passeatas em todos os
estados do Brasil, em favor da manutenção do veto à Emenda 3.
Para quem não sabe, essa emenda representa um “apagão” de direitos, como o 13º, as férias, o FGTS,
o vale-transporte, o vale-refeição,
a licença-maternidade/paternidade,
enﬁm, tudo o que é garantido aos
trabalhadores com carteira assinada.
A emenda abre espaço para
que os trabalhadores sejam dispensados e, em seu lugar, contratadas
“empresas de uma pessoa só”, ou
seja, trabalhadores obrigados a

abrir ﬁrma, convertidos em pessoas
jurídicas (PJs) para que os patrões
burlem a CLT, as CCTs - Convenções Coletivas de Trabalho e não
precisem mais arcar com sua parte
dos direitos trabalhistas.
Com certeza, na sua empresa já existem vários companheiros
nesta situação; e o estrago só não
foi maior porque a atuação do SINDPD e da ﬁscalização da Delegacia Regional do Trabalho tem sido

Foto: Antonio Cruz/ABr
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rigorosa contra esse tipo de fraude
promovido pelas empresas.
Se os deputados e senadores
derrubarem o veto, os ﬁscais não poderão mais agir para coibir os abusos
e os maus patrões estarão livres para
cortar trabalhadores com carteira assinada para contratar as “PJs” que,
geralmente, são constituídas por exigência destes maus patrões.
Portanto, defenda você também os seus direitos. Envie e-mails
para os deputados federais e senadores de São Paulo, manifestando
seu repúdio à Emenda 3. Retire
no site da Câmara dos Deputados
- www.câmara.gov.br e do Senado
- www.senado.gov.br o endereço
eletrônico dos deputados federais e
senadores de São Paulo.

Veja como funciona:
Se a emenda 3 não for destruída, ela vai impedir os ﬁscais do
Ministério do Trabalho e da Previdência de punir empresas que praticam as seguintes fraudes contra os
trabalhadores:
Não assinam a Carteira de Trabalho de seus funcionários
 Obrigam esses funcionários a abrir
ﬁrma e a emitir nota ﬁscal, como se
eles fossem grandes empresas prestadoras de serviço e não trabalhadores

que dão expediente todo o dia e estão
sujeitos a regras e disciplinas típicas
de quem são contratados em carteira.
 A empresa não paga o salário se
o funcionário não emitir nota ﬁscal
 O trabalhador que é forçado a se
tornar pessoa jurídica (PJ) e a emitir
nota ﬁscal, como se fosse uma empresa, deixa de receber 13º, férias
remuneradas, FGTS, vale-transporte, vale-refeição, assistência médica
e aposentadoria.

 Recebem os mesmos salários que
tinham antes, quando eram registrados,
e ainda são obrigados a bancar dos próprios bolsos as passagens de ônibus,
trem ou metrô, o almoço e até o INSS,
se quiserem se aposentar no futuro.
 Todos os meses, precisam pagar
Imposto de Renda, impostos para a
prefeitura da cidade e, ainda, pagar
salário para um escritório de contabilidade. Se não pagar essas taxas,
ﬁca com o nome sujo.

Centrais unidas lançam manifesto em
defesa de Metroviários despedidos
pelo governador José Serra
“Não à Emenda 3 e reintegração imediata
dos sindicalistas metroviários paulistas”

Com este título, as centrais
sindicais assinaram manifesto em
defesa dos trabalhadores do Metrô
de São Paulo que foram despedidos
por justa causa.
A paralisação dos trabalhadores do Metrô, no dia 23 de abril, foi
uma das mobilizações organizadas
e realizadas em conjunto pelas cen-

trais sindicais, assim como a paralisação dos condutores e cobradores da cidade e diversas outras que
aconteceram por todo o País no dia
10 de abril.
O motivo das paralisações é o
combate à Emenda 3 da Super-Receita. Portanto, a demissão de cinco sindicalistas metroviários, pela
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companhia, é um ato de retaliação
à paralisação, é um ataque a todas
as centrais sindicais e a todos os
trabalhadores brasileiros ameaçados pela Emenda 3 - o que inclui os
passageiros do Metrô. Os cinco demitidos, dirigentes do Sindicato dos
Metroviários de São Paulo, devem
ser imediatamente reintegrados.
Com esse propósito, foi solicitada
audiência com o governador do Estado, José Serra, a quem a direção
do Metrô está subordinada.
Assinaram o manifesto, CAT,
CGT, CGTB, Conlutas, CUT, Força
Sindical, Nova Central e SDS.

Trabalhadores contra a regressão trabalhista

Brasília: Comissão de Direitos Humanos do
Senado discute o veto à emenda 3 da Super
Receita. Na mesa, o presidente da Anamatra,
José Nilton; o presidente da Central Geral
dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), Antonio
Fernandes dos Santos; o presidente da
CDH, Senador Paulo Paim; e o presidente da
Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho, Sebastião Vieira Caixeta
Foto: Fabio Pozzebom/ABr

OAB-SP

se equivoca ao
defender a Emenda 3

Em resposta ao movimento liderado pela OAB, que equivocadamente se alia às entidades patronais,
para defenderem a Emenda 3 da
Super-Receita e tentarem derrubar
o veto do presidente Lula, as Centrais Sindicais continuam unidas e
lançam um manifesto à Nação.
As centrais sindicais reaﬁrmam sua posição contrária à
Emenda 3 e a favor do veto presidencial. Temos clareza de que a
retirada de poder da ﬁscalização
vai criar um ambiente extremamente favorável a maus empregadores que preferem ter funcionários disfarçados de prestadores de
serviço e, assim, eliminar direitos
básicos dos trabalhadores.
Diferentemente do que aﬁrma
a OAB-SP, o veto à Emenda 3 não
transforma ﬁscal em juiz. Todo o

empregador, como já ocorre hoje,
terá amplo direito de defesa e de recorrer de autuações e multas.
Porém, se a Emenda 3 passar,
o trabalhador ﬁcará absolutamente
à mercê da vontade de seu empregador. Aumentarão as facilidades
para que os trabalhadores sejam
“convidados” a abrir uma empresa
e a arcar, à custa de um salário comum, com todos os custos típicos
de uma verdadeira empresa. Sem
nenhuma contrapartida. Caso queira exercer seu direito de defesa, o
trabalhador, individualmente, terá
de recorrer à Justiça. Se estiver trabalhando será demitido. Em qualquer circunstância, terá de percorrer as várias instâncias judiciais, o
que leva muito tempo.
Os verdadeiros prestadores de
serviço, aqueles empreendedores
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que se lançaram ao desaﬁo de abrir
uma empresa e a atender a mais de
um cliente, nada têm a temer.
A OAB-SP, sabe disso, embora
não reconheça publicamente. Essa
entidade, importante para a democracia brasileira, tem em seu estatuto deﬁnida a missão primordial de
defender os advogados. Uma simples pesquisa nos classiﬁcados de
emprego ou nos locais de trabalho
vai demonstrar que há vários advogados trabalhando para um único
escritório ou cliente, com salários
bastante baixos, emitindo RPA e arcando com todas as despesas. São
trabalhadores como esses que desejam o ﬁm deﬁnitivo da Emenda 3.
Assinam as centrais sindicais:
CGTB, CUT, Força Sindical,
CAT, CGT, Nova Central e SDS

OIT - Organização Internacional do
Trabalho diz que Emenda 3 ameaça
combate ao trabalho escravo
Brasília - O destaque internacional obtido pelo Brasil no combate ao trabalho escravo está ameaçado pela aprovação da Emenda
3 do projeto de lei que cria a Super-Receita, avalia a Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
De acordo com a coordenadora nacional do Projeto de Combate ao
Trabalho Escravo da OIT, Patrícia
Audi, o Brasil vem sendo reconhecido como exemplo no assunto,
principalmente, graças à atuação
dos auditores ﬁscais do trabalho.
“Uma vez que os ﬁscais não
poderão mais reconhecer o vínculo
trabalhista, nós teremos um retrocesso da posição do País em relação
ao combate ao trabalho escravo”,
declarou Patrícia. “Podemos até
mesmo falar de um retrocesso dos
esforços que vêm sendo feitos há
quatro anos e que elevaram o País à
posição de destaque internacional.”

Patrícia Audi explicou que a
Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) aprovou, no dia 8, uma moção
favorável ao veto da Emenda 3, de
forma que a OIT, que integra a comissão, apóia as entidades brasileiras contrárias à emenda.
A coordenadora destaca os esforços do governo brasileiro para
erradicar o trabalho infantil como
“exemplares”, mas aﬁrma que a
restrição na atuação dos ﬁscais do
trabalho vai inviabilizar o trabalho
que vem sendo feito. “Com base
nos autos de infração dos ﬁscais, os
responsáveis vêm sendo punidos.
Já temos condenações por danos
morais, conﬁrmadas pela Justiça do
Trabalho, na ordem de R$ 3 milhões
de reais. Com base na lista suja do
Ministério do Trabalho, identiﬁcamos a cadeia produtiva do trabalho
escravo e ﬁrmamos um pacto pelo

qual as grandes empresas se comprometem a não comprar produtos
oriundos dessa mão-de-obra escrava. Sem a ﬁscalização, todo esse
trabalho estará perdido.”
Patrícia Audi diz que, desde o
ano de 1995, mais de 25 mil trabalhadores mantidos em regime
semelhante à escravidão já foram
libertados. Segundo ela, as atividades relacionadas à devastação
de ﬂorestas para a criação de pastos e de insumos agrícolas são as
que mais empregam trabalhadores
escravos. “Oitenta por cento dos
casos registrados se encontram na
pecuária. Outros dez por cento estão divididos entre o plantio de soja
e de algodão. O plantio de cana-deaçúcar responde por outros três por
cento e o restante se distribui por
várias outras atividades.”
Fonte: Agência Brasil

Por que a TV, rádio e jornais
não nos contam essas coisas?
A resposta é simples. Nos jornais, rádios e emissoras de TV – até
mesmo na Globo, que é muito rica
– a imensa maioria dos funcionários
já foram obrigados a se tornar PJ e
a emitir nota ﬁscal todo o mês. Do
motorista ao apresentador e à apre-

sentadora do telejornal, todos já caíram nessa armadilha (só que o apresentador e a apresentadora ganham
muito, aparecem na revista Caras e
escondem essas verdades de você).
Se os ﬁscais perderem o poder de ﬁscalizar as empresas, elas
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vão ﬁcar livres de pesadas multas.
Por isso é que estão defendendo a
Emenda 3.
E, atenção, com muitas mentiras.
Os jornais dizem, por exemplo, que
quem é multado é o funcionário que
emite nota ﬁscal, o que não é verdade.

O simulacro de
reforma trabalhista
Artigo escrito por Antonio Neto (*) para o
Jornal de Brasília em 03 de abril de 2007

Centenas de entidades representativas da sociedade brasileira, entre as quais a OAB,
as Centrais Sindicais e a Anamatra, organizaram uma ampla
manifestação no Congresso
Nacional em apoio ao veto do
presidente Lula à Emenda 3 no
texto da lei que criou a chamada Super-Receita. A Emenda
precariza os direitos trabalhistas ao esvaziar a ﬁscalização
do trabalho e permitir a continuidade das irregularidades
nas relações de emprego, sob a
fachada dos chamados “PJs” (Pessoas Jurídicas), que, mesmo recebendo
baixos “salários”, são privados de
toda e qualquer proteção constante
nas leis trabalhistas.
Além disso, a Emenda 3 peca
pela sua inconstitucionalidade e
por contrariar o interesse público,
ao condicionar a ﬁscalização, típico
exercício de poder de polícia a carga do Executivo, a decisão prévia
do Poder Judiciário.
Esse dispositivo afronta também a Constituição na medida em
que impede o Poder Executivo de
proceder à inspeção do trabalho nas

atividades corriqueiras de ﬁscalização. Nunca é demais lembrar que o
atual ordenamento jurídico relativo
às relações do trabalho conta com
dupla proteção: a administrativa,
exercida pela inspeção do trabalho
no âmbito do poder de polícia; e a
jurisdicional, exercida pelo Poder
Judiciário. Uma não exclui a outra,
antes se completam. E, na medida
em que afasta a proteção administrativa dos direitos trabalhistas,
a emenda ainda viola o art. 7º da
Constituição, ao qual se deve dar
máxima efetividade.
A nota das entidades que resistem a esse arremedo de reforma
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trabalhista lembra que “no plano
internacional (a emenda) contraria o Tratado de Versalhes, a
Convenção 81 e a Recomendação 198 da OIT, que determina aos Estados-membros lutar
contra as relações de trabalho
encobertas, no contexto, por
exemplo, de outras relações que
possam incluir o recurso a formas de contratos que ocultem a
verdadeira situação jurídica”.
Resumindo: a emenda impede a ﬁscalização de ﬁscalizar
e retira do trabalhador, especialmente o de baixa renda, o direito de
ser protegido pelo Estado contra a
prática de contratação sob formas
precarizantes, disfarçadas de trabalho autônomo, eventual ou sem
vínculo de emprego.
Trata-se de uma fraude aberta
contra a legislação vigente que, por
ignorância ou má-fé, alguns pretendem perpetrar, utilizando-se de
forma oportunista das condições
adversas ainda vividas pelo trabalhador brasileiro. Se mantida, a
emenda não criaria empregos, mas
sim falsas pessoas jurídicas, cooperativas de trabalho de araque e

representações comerciais sem
nenhuma legitimidade, utilizadas
para camuﬂar relações que algumas
empresas não querem assumir para
se verem livres dos encargos.
Por outro lado, como diz a nota
das entidades, “a imunidade à ﬁscalização do trabalho estimularia
maus empresários a aumentar, vertiginosamente, tais simulacros, jogando com a demora do Judiciário,
que será ainda mais congestionado.
Assim, não haverá como exigir fé-

rias, FGTS, 13º salário, normas de
segurança e saúde, pagamento de
horas extras, aposentadorias, licença-maternidade, entre outros.
Ou alguém acha que o empregado
espoliado vai ingressar na Justiça
para ser demitido?”
Felizmente, o presidente Lula
foi sensível a essa realidade e vetou
a Emenda 3, dando início à discussão, no Congresso, de um projeto de
lei que seja capaz de regulamentar
os contratos de trabalho sem com-

prometer as relações de emprego e
a justa proteção que o trabalhador
tem pela lei e pela Constituição.
Esperamos e vamos lutar para
que os parlamentares tenham sensibilidade para manter o veto à Emenda 3, pois estarão com isso indo ao
encontro do interesse maior dos que
constroem a riqueza deste país.
Antonio Neto é presidente da
CGTB - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil

PAC - Programa de

Aceleração do Crescimento
A posse do segundo mandato do presidente Lula foi marcada pelo lançamento
do PAC. Um resgate necessário do papel do Estado como instrumento de crescimento econômico, distribuição da renda e promoção da justiça social. Agora
resta a união de toda a sociedade para a implementação do PAC Já.
O Brasil não pode esperar mais para crescer e se desenvolver.

O que é o PAC
É um Programa de
Desenvolvimento que vai
promover a aceleração do
crescimento econômico, aumento do emprego e a melhoria das condições de vida
da população brasileira.
O PAC consiste em
um conjunto de medidas
destinadas a incentivar
o investimento privado,
aumentar o investimento
público em infra-estrutura e remover obstáculos
(burocráticos, adminis-

trativos, normativos, jurídicos e legislativos) ao
crescimento.

O PAC para ser implementado depende da
participação dos poderes
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executivo e l legislativo,
dos trabalhadores e dos
empresários.

As medidas do PAC
para 2007-2010
Investimento em
Infra-Estrutura
O objetivo é aumentar o investimento em infra-estrutura para:
• Eliminar os principais gargalos
que podem restringir o crescimento da economia;
• Reduzir custos e aumentar a
produtividade das empresas;
• Estimular o aumento do investimento privado; e
• Reduzir as desigualdades regionais.
As condições ﬁscais permitem
o aumento do investimento do Governo Federal sem comprometer a
estabilidade ﬁscal.
Está sendo criado um comitê
gestor para acompanhamento e avaliação dos projetos de investimento
do PAC.

do volume de crédito, sobretudo do
crédito habitacional e do crédito de
longo prazo para investimentos em
infra-estrutura.

Melhora do Ambiente de
Investimento
O aumento do investimento
também depende de um ambiente
regulatório e de negócios adequado.
Nesse sentido, o PAC inclui:
Medidas destinadas a agilizar e facilitar a implementação de investimentos em infraestrutura, sobretudo
no que se refere à questão ambiental; medidas de aperfeiçoamento do
marco regulatório e do sistema de
defesa da concorrência e incentivo
ao desenvolvimento regional, via
recriação da SUDAM e SUDENE.

Desoneração e
Aperfeiçoamento do
Sistema Tributário
O setor privado responde pela
maior parcela do investimento no
Brasil. Nesse sentido, o PAC con-

Estímulo ao Crédito e ao
Financiamento
O desenvolvimento do mercado de crédito é parte essencial do
desenvolvimento econômico e social. Nos últimos anos o Governo
Federal adotou uma série de medidas que resultaram na expansão do
volume de crédito e do mercado de
capitais.
O objetivo para os próximos
anos é dar continuidade ao aumento
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templa medidas de aperfeiçoamento do sistema tributário, bem como
medidas de desoneração do investimento, sobretudo em infra-estrutura
e construção civil, para incentivar o
aumento do investimento privado.
O PAC também inclui medidas
de incentivo ao desenvolvimento
tecnológico e ao fortalecimento das
micro e pequenas empresas.

Medidas Fiscais
de Longo Prazo
A sustentação do crescimento depende do aperfeiçoamento da
política ﬁscal, com manutenção
das conquistas sociais dos últimos
anos. Nesse sentido, o PAC inclui
medidas voltadas à sustentabilidade
ﬁscal de longo prazo, com destaque
para o controle das despesas de pessoal, a criação da Política de Longo Prazo de Valorização do Salário
Mínimo e a instituição do Fórum
Nacional da Previdência Social.
• O PAC inclui, ainda, medidas de
aperfeiçoamento da gestão pública.

MULHER

Dr. Arnaldo Cambiaghi:

Fertilidade é assunto de casal
Revista do Sindpd - Cada vez mais
a fertilidade e a infertilidade passam a ser praticamente uma decisão a ser tomada. Antigamente, a
mulher engravidava e tinha seus
ﬁlhos e pronto. Não tinha os seus
ﬁlhos e ia convivendo com isso.
Hoje em dia, ela busca formas
para não engravidar e busca formas para engravidar. É como se
ela tivesse um poder sobre sua fer-

tabu, como até pouco tempo, que
o problema seria da mulher. Colocava-se como uma segunda ou
terceira opção ou como alternativa
distante o homem ser estéril. Hoje
em dia, a própria mídia demonstra que o homem é responsável
por 50% dos casos de infertilidade. Com esse conhecimento, que
muitas vezes constrangia a mulher
em querer que o homem ﬁzesse o

Revista do Sindpd - Quais os principais procedimentos para a fertilidade de um casal com diﬁculdades
de ter naturalmente seus ﬁlhos?
Dr. Arnaldo - De novo, a comunicação se torna muito importante, pois
divulga os tratamentos, as mulheres que não conseguem engravidar,
não conseguem ter seus ﬁlhos, se
estimulam ao tomar conhecimento
das opções possíveis para seu caso.

tilidade. Como é que a informação
e o ambiente social estimulam a
procura pelos tratamentos?
Dr. Arnaldo - Eu acho isso importante, pois todo ser humano deseja
ter ﬁlhos. O instinto do ser humano
é buscar a formação de uma família, então isto está inserido no ser
humano, que ele queira seus ﬁlhos.
E quando não consegue ﬁca frustrado com isso. Sofre porque de
alguma maneira o instinto o obriga
a procriar. Antigamente existia um

espermograma, porque ele achava
que não teria problema, este constrangimento já está diminuindo.
Pois, agora, ela pode falar, já é sabido que o homem é responsável
por 50% das causas. Hoje, ele faz
o espermograma, coisa que ele não
fazia há 40 anos, porque colocava
o homem como não tão importante, a causa era feminina. A esterilidade masculina cada vez menos se
confunde com virilidade, masculinidade e sexualidade.

Se as pessoas podem, se alguém na
televisão pode ter ﬁlhos, por que eu
não posso ter? Então, há demonstração que os tratamentos levam a esse
privilégio de ter ﬁlhos, é possível
engravidar, muitas pessoas pensam
que um homem com vasectomia não
pode mais ter ﬁlhos? Pode, através
de inseminação in vitro, usando seus
próprios espermatozóides. Mesmo
uma mulher de 50 anos não pode ter
ﬁlhos? Pode. Não com seus óvulos,
mas através de uma doadora. E as-

25

MULHER
por diante. Preservação da fertilidade é um manual de conscientização,
porque cada vez mais jovens que
sofriam de câncer, que antigamente
acabavam morrendo, hoje sobrevivem. Considerando que o tratamento de quimioterapia e cirurgia, realmente, deterioram a fertilidade da
pessoa, isto ﬁcava esquecido, porque
ninguém dava como prioridade. E já
que a chance de sobrevivência é tão
grande, hoje temos que nos preocupar com sua fertilidade. Você pode
congelar os óvulos, o esperma, o
ovário, para depois que estiver curado possa ter seus ﬁlhos. Com todos
esses avanços tecnológicos quase
tudo é possível e a comunicação é a
essência disso tudo.
Revista do Sindpd - Estes tratamentos são acessíveis?
Dr. Arnaldo - Estão se tornando cada vez mais acessíveis. Mas
ainda são caros. A preservação in
vitro, hoje em dia, custa 10 mil reais, em média. Uma inseminação,
de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00. Então, são acessíveis para uma classe
média alta. Até existem em hospitais públicos, mas a pessoa precisa
enfrentar uma ﬁla, ter uma boa dose
de paciência e esperar um bom tempo para que chegue a sua vez, o que
pode demorar de dois a três anos.

talvez tenham engravidado em uma
fase tão precoce que eliminou antes
do atraso menstrual. Outros abortamentos ocorrem imediatamente após
o atraso menstrual. Então, dessas
mulheres que engravidam, 20% delas
abortam depois do atraso menstrual.
Se se considerar uma fase antes do
atraso menstrual, mais da metade
aborta. Agora, as principais causas de
abortamento são as causas cromossômicas, que são alterações genéticas no
cromossomo do bebê e no organismo
da mãe. Ao detectar uma anomalia
cromossômica, naturalmente impede
que o bebê se desenvolva e a elimine.
Aí está um detalhe importante que,
embora seja frustrante um abortamento, pode ser considerado muito
bem como uma dádiva da natureza,
que detectou um embrião com problema, uma criança que poderia gerar
alterações cromossômicas. Então, o
abortamento seria um reconhecimento de um embrião com problemas e
que é eliminado. Você pode ter outros
problemas também. Problemas imunológicos que o organismo não reconhece como um embrião e o rejeita, e
aí vem os tratamentos imunológicos
de abortamento.
Revista do Sindpd - Isso representa as “alergias”?

Revista do Sindpd - Outro problema são os abortos, quais são as
causas principais do aborto?
Dr. Arnaldo - Existem as causas infecciosas, que podem ser algumas
delas. A grande maioria dos abortos
acontece até mesmo no atraso menstrual. São mulheres que falam, que
pensam que não engravidaram, mas
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Dr. Arnaldo - Isso é uma “alergia”
chamada de abortamento de repetição. Abortar uma vez é normal, a
segunda vez mais ou menos, mas
após o terceiro já é mais do que
obrigatório fazer uma pesquisa mais
profunda para detectar estas causas
imunológicas e as tromboﬁlias, que
são alterações auto-imunes. Ou seja,
o organismo da mulher agindo contra ela própria. Porque o organismo
tem uma capacidade de se autocurar.
Se uma pessoa tem uma gripe e não
tomar remédio, se recupera sozinha.
Tem uma virose qualquer, se tomar
ou não remédio passa sozinho. No
caso de doenças auto-imunes, você
vai ter um problema, que não passa
sozinho. Por isso, o organismo estimula essa doença a permanecer. E
essa tromboﬁlia decorrente da doença auto-imune é que altera a coagulação do sangue e impede, também,
a implantação do embrião ou o abortamento por infecção.
Revista do Sindpd - E quando o
casal não quer ter ﬁlhos?
Dr. Arnaldo - Hoje, existe uma
série de métodos anticonceptivos,
dos mais modernos, que são os implantes hormonais. O Mirenas, por
exemplo, deixa a mulher sem menstruar por cinco anos, favorecendo a
diminuição da TPM. Ela não menstrua, é confortável, e o implante
você coloca no braço. Portanto, são
os mais modernos. Eles têm o mínimo de efeitos colaterais e custam de
R$ 800,00 a R$ 2.000,00. Já estão
sendo usados, há alguns anos, e não
comprometem a fertilidade feminina; as que usaram engravidaram
com facilidade depois que tiraram.
Existem, também, pílulas anticon-
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nais, modernas, que são de baixa dosagem, sem efeitos colaterais. Para
o homem é sempre uma diﬁculdade,
porque não existe aquela iniciativa
de fazer a contracepção.
Revista do Sindpd - Quais são os métodos de contracepção masculina?
Dr. Arnaldo - Somente o preservativo. Existe até uma pílula para
o homem, mas o mercado acha que
não seria bom fabricá-la porque não
haveria quantidade suﬁciente de homens que comprariam essa pílula e,
por isto, não vale a pena investir no
mercado, com relação à pílula masculina. Porque o homem não irá tomar. E creio que não toma mesmo.
Um até pode até tomar. Mas a grande maioria não irá fazê-lo. A missão,
portanto, acaba sendo da mulher.
Revista do Sindpd - Qual o papel
que o médico tem no processo de
fertilidade e como você vê a orientação médica na vida da paciente?
Dr. Arnaldo - É um papel educativo,
de alerta e preventivo. O proﬁssional
tem que, na fase da reprodução, conforme a idade da paciente, saber, por
exemplo, que se ela possui uma relação estável, com mais de trinta anos,

o ideal é recomendar que ela não demore a engravidar. Porque hoje existe
uma tendência que os casais se casem
mais tarde. Porque as mulheres buscam um status proﬁssional, a aquisição de bens materiais e se esquecem
de que a idade para a maternidade se
mantém a mesma a milhões de anos.
A medicina evoluiu, a longevidade
aumentou, mas o período de fertilidade, por enquanto, ainda é igual.
Até os 35 anos é bom, depois dos 35
diminui e depois dos 40 anos muito
mais. Então o papel do médico é ﬁcar atento e prevenir as frustrações.
Claro que tem caso de mulheres que
engravidam depois dos 45 anos, mas
são exceções, e nós não podemos
raciocinar em cima de exceções. A
regra é esta, depois dos 35 diminui a
fertilidade e caberá ao médico alertar
e prevenir seus pacientes sobre possíveis problemas. Caso o casal ﬁque na
dúvida, pode ter a frustração de querer e depois não conseguir.
Revista do Sindpd - Você está falando para a categoria de Processamento de Dados e Tecnologia
da Informação, pessoas que trabalham com informática. Existe
alguma doença do trabalho ou
acidente do trabalho, nesta área,
que são o estresse, posturas inadequadas, que pode representar um
complicador para a saúde da mulher e sua fertilidade?
Dr. Arnaldo - A fertilidade depende
do meio ambiente, de modo geral.
Então, podemos dizer que o computador e a informática sozinha não
atrapalham. Pelo menos, não se tem
notícia de algum caso registrado. O
que se sabe é que o estresse atrapalha,
e que é o estresse oxidativo que esti27

mula a fabricação de radicais livres,
e depois vem os mais importantes
riscos: o cigarro, obesidade, bebida
alcoólica, ambientes contaminados,
etc. Os trabalhadores desta categoria operam muito pressionados pelo
tempo e com grande responsabilidade para garantir a precisão dos dados
acionados em seus computadores.
Além de todas as condições de trabalho nem sempre favoráveis. Isto
tudo provoca muito estresse. O bom
é ter uma dieta saudável, manter seus
padrões ideais de condições físicas;
quanto ao cigarro, mesmo o fumante
passivo, tem uma chance menor de
engravidar. e ter consciência disso
tudo é muito importante. Para o ano
que vem estou preparando um livro
que se chamará: “Não faça fertilização. Preserve a sua fertilidade”.
Dr. Arnaldo Schizzi Cambiaghi é diretor do Centro
de Reprodução Humana do
IPGO - Instituto Paulista de
Ginecologia e Obstetrícia, e
um expoente em reprodução
assistida, tendo ajudado muitos casais na busca de um ﬁlho
com o auxílio de modernas
técnicas de fertilização. Membro titular do Colégio Médico
dos Cirurgiões, da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, da European Society for Human Reproduction
and Embriology, e da American Society for Reproductive
Medicine. Pós-graduado pela
AAGL, Illinois, EUA. Veja
seus artigos e livros nos sites:
www.ipgo.com.br
www.trigemeos.com.br
www.fertilidadenatural.com.br
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Dia em Memória das
Vítimas de Acidentes e
Doenças do Trabalho
Instituído pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT),
em 2003, para ser celebrado anualmente no dia 28 de abril, em homenagem à Memória das Vítimas de
Acidentes e Doenças do Trabalho,
o principal evento para celebrar a
data em 2007, no Brasil, foi realizado no auditório Franco Montoro da
Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp) no último dia
26 de abril.
Com o tema “O custo do crescimento econômico não pode ser a
vida do trabalhador”, o evento foi
uma iniciativa da Fundacentro (do
Ministério do Trabalho e Emprego) e das centrais sindicais CGTB,
CUT, Força Sindical, CGT e SDS,
do Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador, da Secretaria de
Estado da Saúde e dos ministérios
da Saúde e da Previdência Social.

Estatísticas preocupantes
A abertura oﬁcial contou com
a presença do presidente da Fundacentro, Remigio Todeschini, do
delegado Regional do Trabalho
do Estado de São Paulo, Márcio
Chaves Pires, que representou o

ministro do Trabalho e Emprego,
Carlos Luppi, do coordenador de
Saúde do Trabalhador na Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo, Koshiro Otani, que representou o secretário de Saúde do
Estado, além dos parlamentares
Hamilton Pereira e Marcos Martins, representando a bancada.
Na coordenação de mesa de
debates, Remígio Todeschini, apresentou estatísticas sobre as vítimas
das más condições no ambiente do
trabalho. Segundo ele, no Brasil,
em 2002, apontava-se para uma
estimativa de R$ 32 bilhões de recursos perdidos em agravos decorrentes dos acidentes do trabalho.
De acordo com a OIT, 450 milhões
de acidentes ocorrem em todo o
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mundo. Pesquisa do Ministério da
Saúde indica que, no Brasil, entre 1999 e 2003 foram registrados
1.875.190 acidentes de trabalho,
dos quais 15.293 resultaram em
morte e 72.020 em incapacidade
permanente.
Os sindicalistas na mesa trouxeram para a discussão a questão da
terceirização de serviços, que, segundo eles, diﬁculta a ﬁscalização
e constitui hoje um agravo à saúde
dos trabalhadores.

Cerimônia da Vela
Após a abertura foi realizada
a tradicional “Cerimônia da Vela”:
uma homenagem às vítimas dos
acidentes e doenças do trabalho,
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Pérsio Dutra (Peninha), diretor do Sindpd, discursa durante o evento. Da esquerda para
a direita: Heleno Rodrigues Corrêa Filho, médico sanitarista da Unicamp; Koshiro Otani,
Secretário do Estado da Saúde; Dary Beck Filho, INST - Instituto Nacional de Saúde do
Trabalhador e Márcio Pochmann, Professor de Economia da Unicamp.

que procura manter acesa a
chama do compromisso das entidades do movimento social, sindicalistas e representantes governamentais com a minimização dos
acidentes do trabalho.

Como crescer preservando
a Saúde e a Segurança do
Trabalhador?
Iniciada ainda pela manhã, a
profundidade de análise do expositor e professor de economia da Unicamp, Márcio Pochmann, propiciou
uma discussão de grande qualidade
sobre o crescimento econômico e a
Saúde e a Segurança do Trabalhador - SST. Os debatedores foram
o médico sanitarista, também da
Unicamp, Heleno Rodrigues Corrêa Filho, e o diretor executivo do
Instituto Nacional de Saúde do Trabalhador (Inst), Dary Beck Filho.
Pochmann, advertiu para uma
possível intensiﬁcação do trabalho
e considerou que o crescimento, em

discussão na sociedade brasileira,
poderia alcançar vários setores
da economia, mas para a análise
da saúde e segurança teria maior
validade se abordado no âmbito
das micro e pequenas empresas
(MPEs), que nesse novo momento tenderiam a manter menor formalização do trabalho e propiciar
um maior número de causas de
acidente e doenças relacionadas ao
aumento da produção.
Heleno criticou, ainda, a dependência dos convênios de saúde
e a desvalorização do SUS e analisou que os sindicatos não podem
organizar apenas suas bases corporativas.” É preciso envolver a comunidade, além dos próprios trabalhadores”, aﬁrmou

Mídia na Saúde e
Segurança do Trabalho
Após uma pausa para o almoço, um momento lúdico: a apresentação do Coral da Fundacentro,
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com algumas canções que fazem
referência às diﬁculdades do trabalho. Logo a seguir, a mesa da tarde
iniciou a discussão sobre o papel
da mídia para a Saúde e Segurança
do Trabalhador.
Composta pelo jornalista Raimundo Pereira, que coordena a
Oﬁcina das Informações como expositor, e pelos debatedores Flávio
Aguiar, jornalista e editor-chefe da
Agência Carta Maior, e pelos sindicalistas Eduardo Alves Pacheco,
dos metroviários de São Paulo,
pelo bancário Carlos Cordeiro, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT), e por
Jorge Carlos Botelho, presidente da
entidade nacional que congrega os
controladores de vôo.
Raimundo Pereira considera
que a mídia do grande capital, aquela controlada pelos grandes veículos de comunicação, trata questões
como a saúde do trabalhador de forma superﬁcial e distorcida. Por isto,
necessita de um contraponto mais
efetivo e permanente: uma mídia
popular ativa e voltada para atender
aos objetivos dos trabalhadores.
Botelho criticou a falta de profundidade das análises na imprensa
e considerou que, desde o acidente até os dias atuais, a questão do
controle aéreo segue sendo discutida com muita superﬁcialidade e
carregada de emoção, sem levar em
conta as condições de trabalho dos
próprios controladores.
Fonte: Fundacentro/MTE

SAÚDE

Anexo II na NR-17 beneﬁcia
trabalhadores de Calls centers
Na categoria abrangida pelo Sindpd, são milhares os trabalhadores
nos Call centers receptivos e muitos destes trabalhadores têm
apresentado doenças proﬁssionais e ocupacionais. Foi um grande
avanço e uma vitória para esses trabalhadores que, muitas vezes,
trabalham em condições quase escravas e humilhantes, sem poderem
se ausentar de seus postos de trabalho até, mesmo, para irem ao
banheiro sem o controle de seus chefes.
Depois de várias reuniões realizadas na Fundacentro, foram
veriﬁcadas as necessidades de regulamentação das condições de trabalho, mobiliário, jornada de trabalho, intervalos e, até, a liberação dos
horários para o uso dos banheiros
sem controle e perda ﬁnanceira.
Estes trabalhadores, que agora
têm seu trabalho regulamentado pelo
Anexo II da NR-17, tomam, cada
vez mais, consciência da necessidade de zelarem por seus direitos.
O disposto no Anexo II da Norma Regulamentadora 17 - Trabalho
em Teleatendimento/Telemarketing
que obriga todos os empregadores,
inclusive os constituídos sob a forma de microempresa ou empresa de
pequeno porte, entra em vigor partir de 1º de abril de 2007.
As disposições deste Anexo
aplicam-se a todas as empresas que
mantêm serviço de teleatendimento/telemarketing nas modalidades
ativo ou receptivo em centrais de
atendimento telefônico e/ou cen-

trais de relacionamento com clientes (call centers), para prestação de
serviços, informações e comercialização de produtos.
Este Anexo aplica-se, inclusive, a setores de empresas e postos
de trabalho dedicados a esta atividade, além daquelas empresas especialmente voltadas para essa atividade-ﬁm.
A organização do trabalho
deve ser feita de forma a não haver
atividades aos domingos e feriados,
seja total ou parcial, com exceção
das empresas autorizadas previamente pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, conforme o previsto no
Artigo 68, “caput”, da CLT e das
atividades previstas em lei.
O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing é de, no máximo, seis
horas diárias, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração.
A prorrogação do tempo previsto no presente item só será admissível nos termos da legislação,
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sem prejuízo das pausas previstas
neste Anexo, respeitado o limite de
trinta e seis horas semanais de tempo efetivo em atividade de teleatendimento/telemarketing.
As pausas deverão ser concedidas fora do posto de trabalho, em
dois períodos de dez minutos contínuos. O intervalo para repouso e
alimentação para a atividade de teleatendimento/telemarketing deve
ser de vinte minutos.
Devem ser garantidas, ainda,
pausas no trabalho imediatamente
após operação onde haja ocorrido
ameaças, abuso verbal, agressões
ou que tenha sido especialmente
desgastante, que permitam ao operador recuperar-se e socializar conﬂitos e diﬁculdades com colegas.
Assim como, para permitir a satisfação das necessidades ﬁsiológicas,
as empresas devem permitir que os
operadores saiam de seus postos de
trabalho a qualquer momento da
jornada, sem repercussões sobre
suas avaliações e remunerações.

SAÚDE

II Congresso Internacional de
Saúde e Trabalho em Cuba

O assédio moral é um dos maiores problemas que atingem os trabalhadores da área de informática. E
isto torna urgente a tarefa de combater esta prática para sua extinção ou
pelo menos uma grande diminuição.
Pérsio Dutra, o Peninha, diretor de saúde do Sindpd tem sido
uma das vanguardas nesta batalha.
Tem atuado em todas as frentes que
tem oportunidade e uma delas, juntamente com o, também, diretor do
Sindpd Joel Chnaiderman, foi no II
Congresso Internacional de Saúde
e Trabalho, realizado em março de
2007, em Cuba.

Suas participações e do diretor
se deram em duas mesas de debate
sobre violência moral no trabalho,
além de oﬁcinas que discutiram a
participação dos trabalhadores no
controle da gestão de saúde e nas de
agravos relacionados à ergonomia e
organização do trabalho.
Quanto ao assédio moral, este se
revelou um problema que vem tendo
um aumento assustador na maioria
dos países cujos representantes se
manifestaram, e isto foi associado,
em muitos casos, às transformações
que vêm ocorrendo na organização
do processo produtivo e nas relações
de trabalho, favorecendo as disputas entre colegas e a exacerbação do
poder das cheﬁas, e fragilizando a
posição e minimizando a capacidade de resistência dos atingidos, em
vista da crescente diﬁculdade de obtenção de um novo emprego formal,
ou da ausência total de garantias em
uma relação “informal” de trabalho.

Outros pontos importantes que
se destacaram no Congresso foram
a discussão da organização de uma
rede de formação em saúde do trabalhador para o controle social na
América Latina, levando em conta as diferenças regionais, que foi
abordada em várias oﬁcinas e a
reunião dos representantes de entidades e instituições brasileiras com
os representantes do INSAT - Instituto de Saúde do Trabalhador – de
Cuba, que resultou na elaboração
de uma Carta de Intenções entre os
representantes da COSAT (Coordenadoria de Saúde do Trabalhador
- Ministério da Saúde) e do INSAT
para estabelecer um convênio de
assistência e apoio técnico mútuos
em Saúde do Trabalhador entre os
Ministérios da Saúde do Brasil e
de Cuba e que recebeu o apoio dos
representantes do Controle Social
(sindicalistas e membros de movimentos de saúde) presentes.

Prevent Senior para associado
A Prevent Senior é uma empresa
que atua na prestação de serviços médicos e hospitalares, dedicando-se a
atender especialmente pessoas acima
49 anos, clientes especiais, que necessitam de uma modalidade de atendimento próprio às suas necessidades.
Oferece dois planos para os associados do Sindpd, o Esmeralda,
com ampla rede credenciada e o
Saﬁra, que é um plano referencial
apenas para atendimento às gestantes, incluindo o parto.

O convênio entre o Sindpd e a
Prevent Senior oferece desconto de
50% na primeira mensalidade e, o
mais importante, a tabela é sempre a
mesma para os associados dependentes ou agregados. Este é o principal
Faixa Etária
Até 53
54 a 58
Mais de 59

diferencial, pois quando o trabalhador
opta por um plano médico familiar,
suas despesas aumentam com valores
mais caros para seus agregados.
Mais informações pelos telefones (11) 3824-5635 ou 3824-5636.

Mensalidades Prevent Senior
Enfermaria
Enfermaria
Apartamento
Saﬁra Referencial
Esmeralda
Esmeralda
R$ 355,47
R$ 147,00
R$ 177,00
R$ 482,79
R$ 176,00
R$ 212,00
R$ 673,37
R$ 216,00
R$ 270,00
Vigência: 01 de abril de 2007
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ESPORTE

Vôlei
Masculino

Sindpd nos

Jogos da Cidade
Pela 4ª vez consecutiva, o Sindpd estará presente nos Jogos da Cidade
de São Paulo que, neste ano, contam com um número maior de equipes,
em relação a 2006. Os jogos se iniciam no dia 26 de maio e seguem até
o mês de setembro. Este ano, as equipes participam de oito modalidades,
dividido em duas regiões: Lapa e Mooca. Os campeões de cada Regional
se classiﬁcam para a Etapa Municipal. Conﬁra a tabela e atualize-se no site
do Sindpd com as datas, locais e resultados das equipes.
Regional da Lapa
Basquete Masculino
- atual campeão
Vôlei Masculino
- atual campeão
Futsal Feminino
- atual campeão
Futsal Masculino
Futebol de Campo
Vôlei Feminino

Regional da Mooca
Vôlei Maculino
- atual campeão
Futsal Masculino

Futsal
Feminino

A equipe tenta o bicampeonato na Copa Sport Ação e nos
Jogos da Cidade. Na primeira
partida da Copa Sport, venceu
o C.E.C. Leste por 3 a 1.

Futsal
Masculino

Na Copa Sport Ação, o Sindpd já está classiﬁcado para
a segunda fase e segue ﬁrme
em busca do título. Na Super
Copa Paulista está invicto e
tenta o bicampeonato.

Vôlei Master faz
bonito em Santos
O Sindpd disputou sua
primeira ﬁnal de 2007 e foi
no Voleibol “Master” de
Santos; etapa válida pelo
circuito brasileiro da categoria, que tem ainda as etapas de
Curitiba e Saquarema/RJ.
Mais uma vez, o Sindpd enfrentou a equipe de Santos em um
jogo de altos e baixos, sendo que no
primeiro set Santos venceu por 27
a 25, já no segundo, o Sindpd não
deu chances ao adversário e venceu
por 25 a 16. No último set, o Sindpd
abriu dois pontos de vantagem, mas
Santos, que conta com atletas expe-

Na liga Pré-olimpico, o Sindpd estreou com vitória sobre
a Escola Paulista de Medicina. Resultado ﬁnal de 3 a 1.

rientes, virou o placar e abriu
uma vantagem maior e venceu por 15 a 09, fechando o
jogo por 2 a 1. Mesmo com
o vice-campeonato, a equipe
do Sindpd foi muito elogiada pelos
organizadores do evento e pela torcida que assistiram à ﬁnal. Sindpd x
Santos já é um dos maiores clássicos, reconhecido pelos aﬁcionados
que acompanham o voleibol master.
Mas a equipe de Santos leva
vantagem. Foram 3 partidas e 3
vitórias de Santos, todas por 2 a 1.
Nas próximas etapas, a história será
diferente, garantem os atletas.
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XV Campeonato
de Futsal do
Sindpd

A equipe da Procwork,
campeã da última edição

A competição, que teve início no dia 12/05/2007, conta
neste ano com nove novas
equipes: Bull, Tivit, Ciatech,
UnipCPD, Prosoft, Trend Micro, IDS Scheer e Contmatic.

Turismo Urbano
Uma boa opção é passear e se divertir nos parques de São Paulo,
nos teatros ou cinemas. Veja, abaixo, o que o Sindpd oferece.

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.

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.

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.

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 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.
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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.

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.

Seu descanso merecido
Convênios

Monte Verde/MG - Pousada Grayaca
Desconto de 15%. Reservas: (35) 3438-1864.
Peruíbe - Portal da Juréia - 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
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
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
Hotel Nha Chica - Praia do Perequê - Ilha Bela
Desconto de 50%
Reservas: 11-3052-1838 ( Sra. Darci )
Hotel Chalé dos Coqueiros - Praia de Peruíbe
Desconto de 50%
Reservas: 11-3052-1838 ( Sra. Darci )
Hotel Fazenda Araçoiaba
Desconto de 50%
Reservas: 11-3052-1838 ( Sra. Darci )
Hotel Fazenda Vale do Funil - Piedade/SP
Desconto de 50%
Reservas: 11-3052-1838 ( Sra. Darci )

Caraguatatuba (Praia Martim de Sá) Pousada
Farol das Gaivotas - Desconto de 10%.
Reservas: (11) 6152-7399/0245
- www.faroldasgaivotas.com.br.
Campos do Jordão - Pousada das Hortênsias Desconto de 10% - Reservas: (12) 3663-6010 ou
(11) 6914-1011 - www.dashortensias.com.br
Campos do Jordão - Reservas: (11) 3115-5320
ou 3115-6214 - Paulo ou Jaqueline
- www.adaee.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
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
Itanhaém - Pousada Suarão - Desconto de 10%
a 20% - Reservas: (13) 3422-1073
- www.pousadasuarao.com.br
Massaguaçu - Hotel Fazenda Bosques do
Massaguaçu - Desconto de 15% - Reservas:
(12) 3884- 1046 - www.cfbm.com.br

Ubatuba uma nova opção de colônia do Sindpd
Localizada na Praia do Lázaro,
cerca de 10 km do centro de Ubatuba, são 3 apartamentos e 2 chalés
que acomodam até 06 pessoas e são
equipados com TV, geladeira, fogão.
O condomínio possui ainda piscina,
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churrasqueira e salão de jogos. As reservas devem ser feitas pelo site do
sindpd, na página lazer/reservas de colônias. Outras informações pelos telefones (11) 3824-5635 / 3824-5636, no
depatamento social.

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.

Bertioga
Paúba

Bertioga – As casas acomodam 6 pessoas com:1 dormitório/suíte (cama de casal e guarda-roupa), 1 dormitório (dois beliches), 1 WC, cozinha americana (fogão,
geladeira, armários, utensílios de cozinha), sala (mesa
de jantar, TV 20”, sofá), garagem para dois carros. Períodos de quarta a quarta e ﬁnais de semana.
Caraguatatuba - A Colônia de Férias da Federação
dos Bancários ﬁca na Praia das Palmeiras, localizada
ao lado da Praia do Indaiá. Apartamentos para 5 pessoas.

Ilha Bela

Ilha Bela - Localizada na Praia do Portinho, as casas
acomodam de 4 até 6 pessoas, são totalmente equipadas com TV, microondas, geladeira e fogão.
Ilha Flat Hotel – Localizado na Praia do Perequê (Ilha
Bela) a 3 km da balsa, os ﬂats são equipados com arcondicionado, 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.

Ilha Flat

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.
Massaguaçú

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.
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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
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%
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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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).

SOCIAL

Cursos Técnicos

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 – desc. de 5% (Qualiﬁcação proﬁssional e Técnicos)
- desc. 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 – desc. em todas as unidades, consulte o Dpto. 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%
YESKY IDIOMAS (Campinas) - Desconto de 15% e 20%
- (19) 3252-6288
WIZARD (50 endereços) – desconto de 15%
WIZARD (Centro, Jd. Bonﬁglioli, Jd. Arpoador, Bom
Retiro) – desconto de 20%
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