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Difícil de acreditar, mas mais 
um ano chega ao fim e quase nem 
percebemos ele passar com tantas 
coisas acontecendo na nossa vida 
pessoal e profissional. Espero que 
você  tenha tido um ano digno de 
ser comemorado, com sua família e 
amigos. Pois nós todos, como sindi-
cato que representa toda a categoria, 
temos muito a comemorar. Este ano 
deixa uma marca importante na his-
tória do sindicato e deste país.

Na vida nacional, começamos o 
ano com o inicio da segunda gestão 
de governo do presidente Lula. Uma 
gestão que aprofunda e acelera o ca-
minho do Brasil para o crescimento e 
desenvolvimento com o PAC – Pro-
grama para Acelerar o Crescimento 
que levou o país a entrar no ranking 
dos países com alto índice de desen-
volvimento humano, conforme Rela-
tório sobre Desenvolvimento Huma-
no, do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (Pnud).

Em uma variação de 0 a 1, o 
Brasil alcançou 0,8 no relatório, índi-
ce considerado o marco para se falar 
em alto desenvolvimento humano (o 
índice da Islândia, país que lidera o 
ranking, é de 0,968). Este resultado 
já é fruto do governo Lula, princi-
palmente da implantação do “Bolsa 
Família” e da política de acesso para 
a população mais carente à saúde e 

educação. Claro que é só o começo, 
muito tem a ser feito ainda, mas esta-
mos no caminho certo.

Na vida dos trabalhadores bra-
sileiros, outra grande vitória foi o re-
conhecimento nacional das Centrais 
sindicais, seu papel e importância na 
estrutura sindical do país. Foi uma 
grande batalha no Congresso Nacio-
nal para conquistar a legalização das 
Centrais que contou com o apoio do 
governo, de vários parlamentares e 
com a oposição de alguns deputados 
comprometidos  com os sindicatos 
patronais e com o grande capital fi-
nanceiro. O último passo deste emba-
te se deu no dia 29 de novembro com 
a aprovação, no Senado, do projeto 
que legaliza as Centrais sindicais, re-
gulariza seu funcionamento e mantém 
a contribuição sindical obrigatória. 
Como este projeto teve modificações 
agora ele volta para a Câmara Fede-
ral, para enfim ser aprovado. 

Nunca o movimento sindical es-
teve tão unido e forte, tem conquista-
do expressivos ganhos para a classe 
trabalhadora como a formalização do 
trabalho, através da carteira assinada, 
diminuiu o trabalho escravo e infantil, 
os acidentes de trabalho e o desem-
prego, enquanto aumentou o acesso 
ao trabalho de pessoas portadoras de 
deficiências e os direitos trabalhistas.

Na vida do Sindpd, do nosso 
sindicato, realizamos o sonho de 
tantos anos.

O Sindpd está com sua sede pró-
pria. Com apenas 23 anos de existên-

cia, conseguimos este feito graças ao 
crescimento da categoria e, principal-
mente, do quadro de associados.

A sede foi comprada em junho e 
está sendo reformada para ser inaugu-
rada em 2008. Assim, vamos  receber 
você em nossa nova casa com mais 
conforto e possibilidades de atendi-
mento e prestação de serviços.

Nós da diretoria, em particular, 
temos muito a comemorar e a agra-
decer, acabamos de ser reeleitos para 
mais um quadriênio de gestão, 2008 
até 2012, na eleição que aconteceu no 
inicio de dezembro. Esta recondução 
à direção do Sindpd nos mostrou que 
estamos no caminho certo e que os as-
sociados aprovam e confiam na nossa 
diretoria, pois a eleição foi realizada 
com Chapa única, sem oposição ao 
trabalho desenvolvido até aqui e com 
comparecimento de 56,96% dos elei-
tores às urnas. Numa eleição que não 
é obrigatória e sem disputa esta por-
centagem é bastante expressiva.

Esta revista tem muitos assuntos 
para serem lidos e apreciados entre 
eles o  lançamento da Campanha sa-
larial 2008 e todo o encaminhamento 
já dado para termos o êxito esperado 
em janeiro, mês de nossa Data Base.

Desejamos a você e sua família 
Boas Festas e um  Ano Novo repleto 
de alegrias e realizações.

Boa leitura!

presidente

Um ano pra ser
lembrado com carinho
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No último dia 08 de novembro 
foi realizado, no Hotel Braston em 
São Paulo, o 10º Encontro de CIPAs, 
organizado pelo Sindpd. Com a par-
ticipação de diretores do Sindicato e 
de “Cipeiros”, os representantes das 
CIPAs de um número expressivo 
de empresas . Temas atuais de ex-
trema importância para a Saúde do 
Trabalhador foram abordados nas 
palestras promovidas.

A apresentação do evento foi 
feita pelo vice-presidente do Sindpd 
João Antonio, ressaltando a impor-
tância dos encontros de CIPAs para 
a saúde do trabalhador. O Secretário 
para assuntos de Saúde, Segurança 
e Medicina do Trabalho do Sindpd, 
Pérsio Dutra, o Peninha, apresentou 
os palestrantes e suscitou o debate.

Sobre o Anexo II da Norma 
Reguladora 17 (NR 17), foram 
convidadas Maria de Lourdes 
Moure e Renata Matsumoto, au-
ditoras fiscais do trabalho, para 
esclarecerem  sobre a importância 
das condições de trabalho para a 
saúde do trabalhador.

Uma das primeiras considera-
ções feitas por Maria de Lourdes foi 
direcionada a todos os trabalhado-
res: “Deve-se ter uma mudança de 
valores no país. Queremos mudar a 
mentalidade, isso envolve a todos, 
como passar para a formalidade, ou 
seja com a carteira assinada respei-
tando a CLT, e nisso vocês tem pa-
pel fundamental”. Com este recado, 
e ressaltando que “ninguém sabe 
melhor as suas condições de traba-

10º Encontro de CIPAs aprofunda o
debate sobre a Saúde do Trabalhador

SAÚDE

lho do que o próprio trabalhador”, 
Maria de Lourdes Moure abriu a 
palestra sobre o anexo II da NR 17. 

De acordo com a Renata                  
Matsumoto, o objetivo do Anexo II da 
Norma Reguladora 17, que abrange as 
condições de trabalho em Teleatendi-
mento e Telemarketing é “transformar 
a situação de trabalho a fim de promo-
ver a saúde do trabalhador, combaten-
do os fatores de adoecimento dentro 
da própria empresa”.

Conhecer estes pontos é co-
nhecer os seus direitos. Você en-
contrará maiores informações sobre 
este importante tema na Revista do 
Sindpd nº 15, localizada na seção 
publicações do portal do Sindpd 
(www.sindpd.org.br).

A palestra que tratou do tema 
Nexo Epidemiológico foi aborda-
do pelo Representante do MPAS 
- Ministério da Previdência Assis-
tência Social, Remígio Todeschini.

Segundo Remígio, o Ministério 
da Previdência Social gasta atual-
mente quase R$ 9,8 bilhões ao ano 

em aposentadorias especiais e custos 
com acidentes de trabalho, caso sejam 
adicionados os custos indiretos, esse 
valor pode chegar a R$ 40 bilhões. Ele 
ressaltou ainda que “tem diminuído a 
questão dos acidentes, pelo trabalho 
de prevenção realizado pelos sindica-
tos e pela própria empresa, mas ainda 
temos 2.708 óbitos por ano. Este é 
um número considerável”.
Os diretores da secretaria de saúde e 
segurança do trabalho do Sindpd ava-
liaram que o 10º Encontro de CIPAs 
gerou diversos debates e muitas dú-
vidas foram esclarecidas pelos pales-
trantes. Com isso, os Cipeiros podem, 
agora em suas empresas multiplicar o 
conhecimento adquirido neste evento 
com seus colegas de CIPA, trabalha-
dores e diretores em suas respectivas 
empresas. A expectativa é que desta 
forma se aumente a conscientização 
sobre as causas dos acidentes de tra-
balho, procurando assim reduzí-las 
significativamente.

 “Saúde e segurança do trabalho 
não é custo, é investimento”.
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Acordo com 
a B2W é 
fechado
A empresa tem como data base o 1º 
de maio e após meses de dura ne-
gociação chegou-se a um acordo 
que foi aprovado totalmente pelos 
empregados na assembléia reali-
zada em 30 de outubro. Agora, a 
empresa pagará retroativamente o 
valor na folha de novembro.

No dia 07 de novembro, foi reali-
zada a assembléia que obteve aprova-
ção unânime por parte dos emprega-
dos aos acordos. Foi um acordo que 
garantiu um ótimo índice, um abono 
de R$ 1.000,00 para cada funcioná-
rio, aumento de 11% no vale refeição 
e 7% no vale alimentação. Aprovou-
se na assembléia também o acordo de 
PLR para o ano de 2008, além de au-

xílio educação para idiomas e da con-
tinuação do plano Qualidade de Vida, 
onde a empresa realiza um trabalho 
com os seus empregados,  mostran-
do a importância da saúde, não só no 
ambiente de trabalho como também 
no seu dia a dia, realizando  grupo de 
corridas, passeios ecológicos, bem 
como envolvendo os mesmos em ati-
vidades de cunho social.

A empresa Amadeus antecipou as 
negociações do Acordo Coletivo 2008

SINDICAL

Dataprev

O acordo firmado entre a Dataprev e 
os seus trabalhadores, estabeleceu o 
reajuste ralarial de 4,5% retroativo ao 
mês de maio 2007, abono no valor de 
R$ 1.265,00, o vale refeição no valor 

Posse dos membros eleitos para a OLT na Dataprev
Os membros da chapa Transparên-
cia, eleitos para a OLT na Dataprev,
tomaram posse na sede da empresa, 
no último dia 29 de novembro. 
Os representantes da chapa foram os 
funcionários Daniel José da Silva, 
Elisa Lorenzini e Eduardo Galvão. A 
Empresa prestigiou o evento através 
dos Srs. Nelson de Paschoal Filho, 
Gerente Administrativo, e Estevo 
Zacarias, representando o Sr. Alberto 

de R$ 19,50 diário e ainda o reembol-
so das despesas nos cursos de 3º Grau 
reconhecidos pelo Mec. Com relação 
aos dias parados pela greve foi 
acordado um abono de 37,5% des-

Acordo conquistado pelos empregados
tes, a compensação de 37,5% dos 
dias e 25% dos dias em greve em 
pecúnia. Parabéns a todos os tra-
balhadores da Dataprev, que juntos 
conquistaram mais esta vitória.

Santos Nunes que é Gerente Regional 
de São Paulo. Pelo Sindpd participa-
ram os Diretores Ribamar Dantas e 
Hamilton Brandão.

Aproximadamente 520 trabalha-
dores que prestavam serviços para 
a Caixa Econômica Federal – CEF 
em São Paulo, Grande São Paulo, 
Litoral Sul e Baixada Santista, ti-
veram seus contratos de trabalho 
de prestação de serviços rompidos 

Mediação Coletiva com a Orbral
pela Orbral. Ficaram desemprega-
dos e sem os seus direitos previstos 
em lei. A Caixa Econômica Federal 
também tem seu papel neste caso, 
como subsidiária dos serviços 
prestados pela Orbral. Buscamos 
defender os direitos dos trabalha-

dores e lutaremos pelo FGTS e o 
seguro desemprego de cada um dos 
trabalhadores que foi prejudicado.
Se necessário for, os trabalha-
dores terão a garantia dos seus 
direitos na justiça, através da 
assessoria jurídica do Sindpd.
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SINDICAL

campinas

Sindpd participou do 1º Encontro da Mulher 
na Vigilância Privada 

Foram debatidos vários te-
mas importantes como: Refle-
xos da Profissão no lar, Assédio 
Sexual na Vigilância Privada, 
Direitos da Mulher, Câncer de 
Mama, Osteoporose e Meno-
pausa. De acordo com a diretora 

Sindpd se solidariza com as 
mulheres palestinas

Loide Mara “a realidade profis-
sional e social da mulher é ainda 
difícil, pois existe preconceito e 
discriminação no seu dia a dia, 
além do assédio moral que a mu-
lher sofre mais que o homem no 
seu local de trabalho”.

No encontro de solidariedade às 
mulheres Palestinas e Árabes reali-
zado no Salão Azul do Gabinete do 
Prefeito Municipal, o Sindpd este-

ve representado pela diretora Loide 
Mara. O evento contou ainda com a 
presença da Embaixadora da Pales-
tina no Brasil, a Srª Mayada Abassi.

ribeirão preto

Comissão Municipal de Emprego precisa ser 
reativada com urgência

O Diretor do Sindpd, José Rober-
to de Souza, membro representante da 
Comissão Municipal do Emprego de 
Ribeirão Preto denuncia o descaso do 
Prefeito Welson Gasparini e seu Secre-
tário da Cidadania Nicanor Lopes pela 
inoperância ao não nomear o represen-
tante da Comissão Municipal do Em-
prego para que a mesma volte a se reu-
nir mensalmente. O Diretor denuncia 
que o município de Ribeirão Preto está 
desarticulado em relação às políticas de 
emprego e renda. Esclarece o diretor, 
que a partir de 2005, com a Portaria 
466 do CODEFAT – Conselho Delibe-

rativo do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador, ligado ao Ministério do Traba-
lho e Emprego, está liberando verbas 
para qualificação de mão-de-obra para 
municípios com mais de 300.000 ha-
bitantes, desde que o município apre-
sente projeto de municipalização do 
Sistema Público de Emprego e Renda 
que deve ser de comum acordo com a 
SERT – Secretaria de Emprego e Rela-
ções do Trabalho a exemplo de outros 
municípios que já o fizeram. Mas para 
que isso se torne realidade e Ribeirão 
Preto possa ter o seu Sistema Público 
de Emprego, Trabalho e Renda, é pre-

ciso que o Prefeito Municipal nomeie 
o seu representante na Comissão Mu-
nicipal de Emprego e esta volte a se 
reunir. Abra os olhos Sr. Prefeito! Ri-
beirão Preto está perdendo verba por 
incompetência de seu secretariado.       
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SINDICAL

sorocaba

A Regional do Sindpd de Sorocaba 
encerra o ano com acordos firma-
dos em algumas empresas em que 
garantiu conquistas significativas 
para os trabalhadores da Região. 
Com estes acordos os trabalha-

Acordos firmados garantem direitos

Antonio Neto recebe título de Cidadão Emérito 
da cidade de Sorocaba 
O título de Cidadão Emérito dado 
por uma Câmara Municipal só é  
outorgado para pessoas nascidas 
neste Município e que se destacaram 
em prol do seu desenvolvimento. 
Antonio Fernandes dos Santos Neto 
é uma dessas pessoas. Ele nasceu 
em Sorocaba no dia 19 de dezembro 
de 1952, filho de Dirce de Quevedo 
Santos, também Sorocabana, e do 
líder sindical ferroviário, o mineiro 
Guarino Fernandes dos Santos.
Antonio Neto, como é conhe-
cido, ainda jovem saiu de sua 
cidade natal para estudar e tra-
balhar em São Paulo, onde ini-
ciou sua participação sindical 
na organização da categoria dos 
profissionais em processamento 
de dados. Logo, foi assumindo 
cada vez mais responsabilidades 
neste caminho e se tornou um di-
rigente sindical, como o pai.
Como presidente do Sindpd 
começou a participar de vários 
fóruns de debates e de lutas pelas 
liberdades democráticas e por 
melhores condições de vida e 
trabalho para os brasileiros. Sua 
personalidade marcante de líder 

foi lhe dando reconhecimento 
público, que lhe exigiu cada vez 
mais envolvimento e novos de-
safios, que não pode deixar de 
assumir, como o de presidir a 
CGTB – Central Geral dos Tra-
balhadores do Brasil e participar 
da diretoria executiva da FSM 
– Federação Sindical Mundial.
Hoje, Neto é membro do CNDI – 
Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Industrial e do do CDES 
- Conselho Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social.

Com esse breve currículo, já dá 
para entender porque a Câmara 
Municipal de Sorocaba deu a 
Antonio Neto o título de Cidadão 
Emérito de Sorocaba. O título 
foi  uma iniciativa do vereador 
Francisco França da Silva e foi 
aprovado por unanimidade.
A condecoração aconteceu na 
noite do dia 16 de outubro na   
Câmara Municipal de Sorocaba 
em sessão dirigida pelo presiden-
te da Câmara e ex-prefeito Paulo 
Francisco Mendes.

dores garantem o cumprimento da 
Convenção Coletiva de Trabalho e 
em alguns casos os direitos foram 
ampliados. Entre eles devem ser 
destacados os acordos com a Mega 
Sistemas, a Makesys e a GFT.

Vereador Francisco França da Silva, Antonio Neto, sua esposa Rosa Maria, 
sua mãe D. Dirce, o Presidente da Câmara Paulo Francisco Mendes, Deputado 
Estadual Hamilton Pereira, Vereador Waldomiro Raimundo de Freitas.
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SINDICAL

Com esses resultados a Chapa 1 foi eleita

Diretoria Executiva

Presidente:
Antonio Neto

Vice-presidente:
João Antonio

Secretário Geral:
José Gustavo

Secretário de Finanças:
Paulo Sabóia

Secretário para
Educação e Cultura:

Emerson Morresi

Secretário para Comu-
nicação e Imprensa:

Paulo Roberto 

Secretário para
Atividades Sociais, 
Esportes e Lazer:

José Henrique

Secretário de
Relações Sindicais:

Ribamar Dantas

Secretário para Assuntos 
de Saúde, Segurança e 
Medicina do Trabalho:

Pérsio Dutra

Suplentes de Diretoria
1. Antonio Randolfo das Neves
2. Oscar de Azevedo Nolf
3. Valcir Fernando da Silva
4. Wagner Grassi Gomide
5. Waldir Ferreira de Souza
6. João Baptista Domingues Neto
7. José Hamilton Brandão Ferreira
8. Élcio Carlos Borba
9. Edison Alexandre Galli
10. Ivan Sidney Teixeira

Chapa 1: 10.961 94,26%
Brancos e Nulos:  668   5,74%

11. Walter Pereira Ponce
12. Ismael Antonio de Souza
13. José Roberto de Souza
14. Arlene Bitencourt Sabóia
15. Luis José Garcia Fernandes
16. José Carlos dos Santos
17. Mirian Vieira Santos Kronka
18. Gilvar Pereira de Brito
19. Carlos do Carmo Silva
20. Pedro Luis Saldanha

21. Dirce Favaron Mantovani
22. Celso Lopes
23. Maria de Lourdes Claro
24. Roberto Dantas de Araújo
25. Luciano Gonçalves Porto
26. Antonio Luiz Araújo
27. Sandra Maria Domingues Bueno
28. Daniel Henrique Forini
29. Paulo César de Almeida

Conselho Fiscal
1. Joel Chnaiderman
2. Marco Antonio Kronka
3. Antonio Sérgio Stolagli

Suplentes
1. Isabella Tsai Kawase
2. Santo Torres Filho
3. Sérgio Elias Rosa

Conselho de Ética
1. Erick Prado Arruda
2. Walter Volpe
3. Ney Moraes Pinto

Suplentes
1. Abaitaguara do Amaral Gonçalves
2. João Barreto Santos Filho
3. Moacir Candido da Silva

Delegados Representantes 
à Federação
1. Ademir Francisco das Santos
2. Francisco Carlos Beserra

Suplentes
1. Loide Mara Valent Belchior
2. Jeronimo Correia Bittencourt

Colégio Eleitoral   20.363
Votos Apurados    11.629  56,96%
Abstenções:         8.734  43,04%
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SINDICAL

Quase 60% dos associados com-
pareceram às urnas para elegerem 
a diretoria do Sindpd para o próxi-
mo quadriênio 2008 a 2012.
A participação espontânea dos as-
sociados numa eleição com chapa 
única comprovou a aceitação da 
categoria com a atual gestão.
O processo eleitoral que ele-
geu a diretoria do Sindpd para 
o quadriênio 2008 a 2012 teve 
inicio com a publicação em 
jornal do edital convocando as 
eleições e cumprindo o estatuto 
do Sindpd respeitou todos os 
prazos e critérios para inscrição 
das chapas interessadas em con-
correr ao pleito.
A partir desta publicação, a dire-
toria do Sindpd divulgou ampla-

Mais uma vitória da Categoria Unida

mente no site, que as inscrições 
estavam abertas para todos os 
interessados em participar com 
uma chapa para uma eleição da 
nova diretoria do Sindpd.
A única chapa inscrita foi a 
Chapa 1, Categoria Unida, enca-
beçada pelo atual presidente do 
Sindpd e constituída pela maio-
ria dos diretores desta gestão. 
Geralmente, o processo eleitoral 
nas entidades sindicais é dis-
putado por mais de uma chapa. 
O próprio Sindpd tem histórias 
de grandes disputas eleitorais. 
No entanto, esta é a terceira eleição 
com chapa única para o Sindpd. A 
atual diretoria estimula o mais am-
plo debate em todas as atividades 
que promove no sindicato.

Regulamentação da profissão 

Mais empregos

Melhores Salários 

Trabalho com carteira assinada 

Participação nos Lucros e Resultados

Desenvolvimento econômico e social

Unidade da Categoria

Participe da eleição dias 4, 5, 6 e 7 de Dezembro de 2007

Desde 14 de agosto de 1984, quando o Ministério do Trabalho 
acatou a solicitação da APPD – Associação dos Profissionais de 
Processamento de Dados reconhecendo-a como sindicato com base 
estadual é que o Sindpd começou a se destacar como uma entidade 
de expressão nacional.
São 23 anos de Trabalho e Conquistas. Um sindicato jovem e de 
futuro que cresceu muito expressando o avanço tecnológico e de  
informatização do país. Uma categoria dinâmica, que se destaca 
cada vez mais como gestora das políticas de circulação da informação 
tanto nas empresas privadas como públicas.
A atual gestão do Sindpd, eleita com o nome de CATEGORIA UNIDA, 
organizou seus diretores para atenderem os trabalhadores diretamente 
nas empresas. 
Os diretores fazem visitas constantes, fiscalizam as condições de trabalho 
e garantem o cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). 
Estimulam a participação dos trabalhadores nas Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes (Cipas) e acompanham a Organização 
dos Trabalhadores por Local de Trabalho nas empresas.
Esta diretoria consolidou a organização da categoria no estado     
de São Paulo.  Possui nove sedes regionais no Estado, algumas com 
sede própria, nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campi-
nas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio 
Preto e Sorocaba. E, finalmente, na capital conseguiu realizar o 
sonho da sede própria, adquirida no mês de agosto deste ano. 

A Diretoria que representa e organiza os trabalhadores

Uma categoria privilegiada 
no universo do trabalho, que 
merece ser conhecida

Nova sede adquirida pela atual diretoria, 
em junho de 2007. Será inaugurada em 
2008 após reformas e instalações.

Companheira(o)

Nestes anos, em que presidi o Sindpd, atuei junto 
à diretoria e aos associados do Sindicato com o 
objetivo de transformar milhares de profissionais 
numa categoria unida em busca de um futuro
melhor e digno para os trabalhadores e suas
famílias. O sindicato cresceu graças ao seu apoio
e reconhecimento.
 
Conquistamos, depois de muitas batalhas, uma 
das  melhores Convenções Coletivas de Trabalho, 
diminuímos a informalidade das contratações em 
nossa categoria, conseguimos a participação nos 
lucros e resultados em muitas empresas, entre 
outras vitórias. 

Organizamos e ampliamos a prestação de serviços 
para os associados como convênios e parcerias 
para atendimento médico, odontológico, educação, 
lazer, cultura, esporte e outros. 

Mas, em 2007 a grande vitória foi adquirir a sede 
própria. Um sonho que perseguimos por muitos 
anos e que agora é uma realidade.

Como você já sabe, vamos eleger em dezembro a 
nova diretoria do Sindpd. E, venho mais uma vez 
apresentar a nossa chapa CATEGORIA UNIDA 
para dar continuidade ao nosso trabalho nos 
próximos quatro anos. 

Para a próxima gestão o nosso principal objetivo
será o de continuar na árdua batalha pelo     
reconhecimento da nossa profissão e, claro, 
continuar ampliando o que já conquistamos. 

Vamos olhar para o futuro e transformar nosso 
trabalho em profissão devidamente regulamentada 
com seu CRTI, cursos técnicos, universitários e
especialização  reconhecidos,  com  cargos  e
funções normatizados.
 
Por tudo isso Companheira(o) Associada(o)      
compareça às urnas. A sua participação mantém 
nossa Categoria Unida.

presidente candidato a reeleiçãoSindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Empregados
de Empresas de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

Sindicato dos
Trabalhadores em
Processamento de Dados 
e Empregados de
Empresas de
Processamento de Dados
do Estado de São Paulo

Eleição da Diretoria do Sindpd ocorrida nos dias 04, 05, 06 e 07 de dezembro 
reeleje a atual diretoria do Sindpd como sinal de aprovação e satisfação

com a atual gestão.
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SINDICAL

Um sindicato jovem e de futuro

Ação pelo desenvolvimento          
da Categoria

Uma gestão que estimula a participação feminina 

Uma atenção especial para 
as mulheres trabalhadoras

Devido ao grande  número de mulheres  na  catego-
ria,  a diretoria do Sindpd mantém um  ambulatório 
médico de referência em saúde da mulher dentro da 
sede do Sindicato.
As associadas e dependentes de sócio são orientadas e   
assistidas, sobre assuntos específicos da saúde da mulher, 
desde a prevenção  de doenças como câncer  de  mama  e
ginecológico, entre outras. Quando necessário, são encami-
nhas para o atendimento clinico ou hospitalar.
O Sindpd, também, organiza as comemorações do dia 08 
de março “Dia Internacional da Mulher”, que é uma tradi-
ção do nosso Sindicato.

Diretoria informa e conscientiza 

Categoria de TI unida pela 
informação

A Diretoria entende a necessidade de manter os trabalhadores sempre bem 
informados, portanto a Secretaria de Comunicação e Imprensa informa 
e divulga as atividades e diretrizes da categoria, assim como as notícias 
sindicais e as principais questões políticas e econômicas nacionais. 
A comunicação acontece em diversas frentes, ou seja, pelo portal        
www.sindpd.org.br, que é atualizado diariamente; pela Web-Rádio 
Sindpd, que tem uma programação diária variada e pode ser ouvida 
dentro do próprio portal, sua programação é variada e interativa; pela 
News Letter que chega periodicamente no e-mail do associado e pelas 
publicações como a Revista do Sindpd e Informativos Especiais.

O Sindpd entra para a história

Atuação do presidente do Sindpd 
engrandece  categoria

Como presidente da CGTB - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil e 
vice-presidente da FSM - Federação Sindical Mundial, às quais o Sindpd é 
filiado, Antonio Neto participa do CDES - Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social e do  CNDI - Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Industrial, debate com parlamentares, participa de audiências com o 
Presidente da República e com ministros.
Nosso presidente, Antonio Neto tem atuado firme na denúncia da políti-
ca neoliberal que busca desmantelar as representações trabalhistas para 
facilitar a redução dos direitos dos trabalhadores e aumentar os lucros 
empresariais. É contra esta política que o Sindpd vem se posicionando e 
obtendo diversas vitórias que engrandecem a categoria. 

Uma Diretoria que trabalha e conquista

Lazer, educação, saúde e cultura

A Secretaria para Atividades Sociais, Esporte e Lazer propicia aos associados 
convênios com empresas reconhecidas que oferecem serviços de qualidade e 
descontos especiais nas áreas médica, odontológica, formação acadêmica e 
profissional, lazer, cultura, turismo, esportes, entre outros. 
O detalhamento destes serviços estão à disposição de todos os associados no 
site e na Revista do Sindpd. As informações são atualizadas constantemente 
com novos convênios e promoções de época, como por exemplo, promo-
ções de férias e passeios, inscrições em cursos e escolas, seguros, e outros 
eventos, como a SindpdFest, que já se tornou tradição na categoria.

O Sindpd, desde sua fundação, mantém firme a sua posição na 
defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores da categoria de 
processamento de dados, informática e tecnologia da informação. 
Sua atuação se destaca desde questões mais específicas regidas pela 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e pela Constituição Brasileira até o bem estar         
cotidiano dos trabalhadores, proporcionando acesso à educação, 
saúde, cultura, lazer e outros benefícios sociais. 
O crescimento da categoria e sua expressão organizada no sindi-
cato e nas empresas, em poucos anos, se deve a prática coerente da 
direção do sindicato, a participação dos trabalhadores associados 
nas atividades promovidas e, mais do que tudo, ao engajamento dos 
diretores nas políticas municipais, estadual, nacional e, até mesmo, 
internacional para atuarem em todas as áreas e fóruns que se fazem 
necessárias, para garantir os encaminhamentos de representação e 
defesa dos interesse dos trabalhadores, como por exemplo, mais 
empregos, melhores salários, menos impostos, carteira assinada, 
melhores condições de trabalho e vida mais digna para os 
assalariados e suas famílias. 
O Sindpd tem orgulho de representar os interesses de sua categoria, 
participando ativamente de todos os fóruns de discussões que 
envolvem os trabalhadores e cidadãos brasileiros. 

Diretores organizam e fiscalizam

Trabalhadores com saúde e         
segurança no Trabalho 
A Secretaria de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho fiscaliza e 
orienta as empresas, para que os trabalhadores tenham melhor qualidade 
de vida. As publicações do Sindpd sobre saúde alertam para os riscos e 
problemas próprios do profissional da categoria e buscam as soluções. 
Dentre elas, estão o manual sobre LER (Lesões por Esforços Repetitivos), 
a Convenção Coletiva sobre o Trabalho de Analistas de Sistemas e 
Assemelhados e o Manual dos Analistas de Sistemas. 
A secretaria organiza anualmente os Encontros de CIPAs – Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes com a participação de Cipeiros de 
um número expressivo de empresas, objetivando discutir as questões atu-
ais da segurança e saúde do trabalhador.

Diretoria presente em todos os momentos

Associados têm assistência 
jurídica, trabalhista e 
previdenciária

A Diretoria mantém um Departamento Jurídico no Sindpd, que atua na sede 
e em todas as regionais, para dar o melhor encaminhamento nas denúncias 
trabalhistas e previdenciárias, nas convenções e acordos coletivos.
Além disso, diariamente nas sedes do Sindpd, são feitas as homologações 
das rescisões do contrato de trabalho, por profissionais especializados, 
quando toda a documentação dos direitos dos trabalhadores é conferida e a 
existência de eventuais direitos não cumpridos, são ressalvados e cobrados 
diretamente das empresas ou através de ações na Justiça do Trabalho.     
Dependendo do caso, há até o cancelamento das demissões e a 
reintegração dos trabalhadores. 

Os diretores sempre ouvem as vozes que 
complementam suas idéias e encaminhamen-
tos, assim como as que discordam e fazem 
novas propostas. Sempre encaminhou para 
votação todas as proposições e nunca deixou 
de executar as resoluções votadas pela maio-
ria dos associados, mesmo não concordando 
com algumas delas.
Com esta postura, se consolidou o es-
paço de expressão na categoria que 
fortaleceu o Sindpd e consolidou o re-
speito pela gestão firme e democrática 
de Antonio Neto e seus diretores.
Alguns dizem que eleição com chapa única 
é fácil.  Mero engano!
Às vezes, fica difícil eleger uma diretoria 
sem disputa de chapas, pois é necessário 
ter quórum em qualquer processo eleito-
ral. Muitos associados, mesmo apoiando 
a chapa, acham que não precisam votar e 
isso levam muitos pleitos para a impugna-
ção, com segundo turno sendo marcado.
As eleições do Sindpd têm dado bons 
exemplos de participação e responsabili-
dade, o quorum é rapidamente atingido e 
a diretoria este ano foi eleita com 94,26% 
dos 56,96% que depositaram seus votos 
nas urnas.
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LANÇAMENTO

O livro “Trabalhadores do Bra-
sil” foi editado pela Ícone Edito-
ra, a mesma que editou o livro de 
seu pai Guarino Fernandes dos 
Santos, “Nos Bastidores da Luta 
Sindical” em 1987.
Com a presença de lideranças sindi-
cais, empresários e personalidades 
políticas como o deputado federal 
Aldo Rebelo e do ex-ministro Almi-
no Afonso, o presidente do Sindpd e 
da CGTB, Antonio Neto, lançou em 
setembro o livro “Trabalhadores do 
Brasil, Uma história do movimento 
sindical”, no Ícone Espaço Cultu-
ral, em São Paulo, logo depois no 
Congresso Estadual da CGTB, em 
Araraquara, e em novembro no res-
taurante Carpe Diem, em Brasilia. 

Em seu livro, Neto relata os princi-
pais fatos que marcaram a luta dos 
trabalhadores e da organização das 
entidades representativas da classe 
operária no Brasil.
Neto, se diz honrado em ter o seu li-
vro apresentado pelo senador Paulo 
Paim (PT/RS) e pelo ex-presidente 
da Câmara dos Deputados, Aldo 
Rebelo (PCdoB/SP), além do prefá-
cio do ex-governador de São Paulo 
e ex-ministro do Trabalho de João 
Goulart, Almino Afonso.  
  “A pesquisa nos leva a encontrar 
nos arquivos não só informações 
interessantes da organização dos 
trabalhadores, das lutas, mas tam-
bém dos papéis que cumpriram al-
gumas personalidades. 

Trabalhadores do Brasil,
Uma história do movimento sindical

Este é o nome do livro escrito por Antonio Neto, que busca 
sintetizar as lutas dos trabalhadores brasileiros desde 1502 até os 
dias de hoje, descreve o desenvolvimento das relações de trabalho 

e a importância do movimento sindical neste processo.

E aí eu volto a dizer: se eu já era 
getulista, se eu já era daqueles que 
defendem a emancipação da classe 
operária, ao escrever, ao pesquisar, 
eu fiquei muito mais. Porque a vi-
são de estadista, a visão de futuro, 
de compromisso com a história, 
com os trabalhadores, com o Bra-
sil, de Getúlio e dos companheiros 
comunistas que eu tenho citado no 
livro, é muito profunda. Vocês ve-
rão coisas muito emocionantes”, 
afirmou Neto.
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LANÇAMENTO

Comentários sobre o Livro

O livro tem prefácio do Ex-
Ministro do Trabalho e da Pre-
vidência Social Almino Alfon-
so, que entre outras análises e 
pareceres sobre seu conteúdo 
afirma: “Poucas vezes li um 
texto com essa interação, onde 
as conquistas dos trabalhadores 
(ou até mesmo seus reveses) 
estivessem entrelaçadas ao en-
trechoque das lutas políticas, 
no âmbito do Congresso Na-
cional, nos Gabinetes Ministe-
riais, no confronto campal das 
greves, superando os limites de 
cada categoria sindical e ganhan-
do a dimensão que desbordava da 
região para expressar as dimen-
sões nacionais”. 

Aldo Rebelo, Deputado Feder-
al, elogia a obra dizendo: “An-
tonio Neto, ou simplesmente 
Neto, como é tratado por seus 
companheiros, traça um painel 
otimista da história das lutas so-
ciais no Brasil. Aborda a história 
da luta dos trabalhadores com 
o mesmo espírito de unidade e 
tolerância que marca sua atu-
ação no movimento sindical.
O trabalho que temos em mãos 
combina, com eficiência, o cará-
ter didático e o rigor histórico.
É uma obra à altura dos             
desafios dos trabalhadores em 
busca de um Brasil verdadei-
ramente democrático, indepen-
dente e justo”. 

Senador Paulo Paim declara 
o envolvimento que teve ao 
ler o livro com estas palavras:
“Creio que Trabalhadores do 
Brasil - Uma história do movi-
mento sindical chega num mo-
mento primordial para o des-
tino da classe trabalhadora e do 
movimento sindical. Quando 
li, e o fiz numa tacada só, o 
que mais me impressionou foi 
a sua capacidade de fazer o 
leitor tornar-se protagonista. 
Em vários momentos tive a im-
pressão de estar cruzando o Bra-
sil através da Coluna Prestes”.      
Em outros, estava ao lado do    
Velho Getúlio quando da criação 
da CLT e da Carteira de Trabalho.    

Já, Antonio Neto, se emociona ao falar que, “ A 
história das lutas dos trabalhadores brasileiros 
forma a mais bela coleção de páginas da História 
do Brasil...A história da luta dos trabalhadores 
confunde-se com a História do Brasil. Não se 
pode dissociar uma da outra. A defesa da nação, 
de suas riquezas e do seu povo sempre esteve 
no meio dessas disputas. As elites brasileiras, 
nesses cinco séculos, conseguiram criar um dos 
países mais injustos e desiguais do mundo. Cabe 
aos trabalhadores, em aliança setores da socie-
dade brasileira, comprometer-se com o desen-
volvimento soberano e democrático do País.”  

Lançamento 
do Livro em 
Brasília

Lançamento no
III Congresso Estadual 

da CGTB - SP

O livro está a
venda nas livrarias ou direta-
mente com a editora pelo site 
www.iconeeditora.com.br ou 

telefone: (11) 3392-771
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ENTREVISTA

com a Malde Maria Vilas Bôas Bernardes

Malde Maria Vilas Bôas é diretora-presidente da PRODAM (Empresa de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo). Em sua bagagem 
profissional, ela soma 35 anos de experiência no setor público. Começou na 
Prefeitura da cidade de Campinas, em São Paulo, onde passou pela empresa 
de TI daquele município. Depois, exerceu funções relacionadas ao setor de 
TIC nas esferas Estadual e Federal. Em 2005, coordenou o projeto de governo 
eletrônico, na Secretaria Municipal de Gestão de São Paulo (SMG).
Nessa Secretaria criou políticas de governo eletrônico, de Informática do Con-
selho Municipal de Informática (reativado para ajudar a pensar, definir priori-
dades, alocar recursos e integrar sistemas, entre outros). São poucos os muni-
cípios que conseguem ter uma política no segmento. Nesse espaço de tempo, 
vários serviços de qualidade foram implantados na SMG.
Após isso, Malde foi convidada para assumir a Presidência da PRODAM, onde 
vem desenvolvendo um excelente trabalho. Ela é a primeira mulher a exer-
cer o cargo de diretora-presidente da Empresa, em 36 anos de sua existên-
cia. Entre suas principais características, a executiva é dinâmica, pró-ativa 
e bastante qualificada, possuidora de uma carreira brilhante traçada por ela 
ao logo de sua vivência profissional.

ENTREVISTA

Malde, 1ª Presidente 
mulher da Prodam, 
estabelece uma conversa 
agradável com a nossa 
reportagem. Vai contando 
suas impressões 
sobre a profissão de 
processamento de 
Dados e TI desde 1972 
até os dias de hoje e 
suas experiências como 
gestora no setor público.
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1. Sindpd: A presidente da 
PRODAM Malde Maria Vilas 
Bôas foi escolhida para ser en-
trevistada pela Revista do Sin-
dpd, por ser possuidora de uma 
carreira brilhante, além de uma 
profissional que se destacou em 
todo o caminho que percorreu 
dentro do setor de TIC. A execu-
tiva começou a trabalhar na área 
de informática ainda jovem e sua 
história, com certeza, se funde 
com o histórico da categoria, as-
sim como com o que a Informá-
tica representa hoje. Como isto 
vai se repercutindo numa mulher 
que ocupa um cargo tão importante 
como você está ocupando?
Malde: Vendo a minha carreira, 
quero dizer que não tenho a dimen-
são dela da mesma forma como 
vocês colocam. Mas, olhando 
para trás, essa retrospectiva me 
deixa muito emocionada, con-
siderando que iniciei a minha 
trajetória profissional em 1972. 
Na verdade, prestei um concurso 
para a Prefeitura de Campinas, 
São Paulo, em 1971, para traba-
lhar com algo que eu não tinha 
muito idéia do que seria: “com-
putador”, “cérebro eletrônico” 
etc. O pessoal da IBM abriu um 
concurso para a Prefeitura de 
Campinas e eu prestei. Então, fui 
selecionada para fazer um curso 
através de “Programação Estru-
turada” e comecei a trabalhar em 
computação. De lá para cá, tive 
essa convivência com a Informá-
tica e com um órgão público, o 
que me orgulha muito. Foi aí, que 
cresceu a minha vontade de pres-

tar serviço à população. Ao lon-
go do tempo fui percebendo isso 
com muita clareza, principalmen-
te, sobre o papel do órgão público 
e como é que a Informática pode 
ajudar nisso, no sentido de pres-
tar melhores serviços. Creio que 
se trata, realmente, de uma car-
reira bonita e interessante.

2. Sindpd: Então, a questão da 
Informática era assim: chegaram 
os computadores e não se sabia 
muito para que serviam aqueles 
“monstros”, pois eram enormes, 
bem diferentes desses micros que 
temos hoje. Como é que isto era 
visto na época?
Malde: Em 1972, tínhamos uma 
sala inteira com piso falso e um sis-
tema de ar-condicionado para fazer 
um décimo do que se faz hoje, uti-
lizando um equipamento mínimo. 
Mas, mesmo assim, naquela época 
já se elaborava folha de pagamento 
e já se emitia IPTU para a Prefeitu-
ra. Portanto, já produzíamos servi-
ços de qualidade, com muita dedi-
cação. E, ao longo do tempo, pude 
perceber uma mudança muito séria 
na minha carreira e na Informática, 
principalmente, a melhoria dos co-
nhecimentos do usuário.
Em 1972, 1974 e 1980, o poder 
do Técnico de Informática e do 
Analista de Sistemas era total. Eles 
tinham grande domínio tanto so-
bre o tema de Informática quanto 
sobre o assunto do usuário. Você, 
então, era chamado para participar 
das reuniões de uma Secretaria, de-
batia os temas propostos e, depois, 
discutia sobre a melhor maneira de 

informatizar um determinado ser-
viço, por exemplo. Essa parte nós 
perdemos um pouco e, na minha 
opinião, ela tem de ser recuperada.

3. Sindpd: Tecnologia de Informa-
ção ainda é uma área muito nova. 
Estamos vivendo um momento de 
caracterizar e divulgar esta área de 
trabalho e seus profissionais de uma 
forma mais popular, para as pessoas 
perceberem que é um trabalho fun-
damental e, até mesmo, um trabalho 
de Segurança Nacional. A Tecno-
logia de Informação ocupa, atual-
mente, esse espaço. Porque se parar 
alguns sistemas, você pode parar o 
País. E o próprio profissional acaba 
não tendo a consciência da dimen-
são que a Informação tem. A Infor-
mação é poder?
Malde: A rapidez com que a tecno-
logia avançou tornou-se um grande 
problema. Comecei em 1970 e, em 
trinta anos, a diferença entre o que 
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nós fazíamos e o que temos hoje 
é absurda. Ainda temos profissio-
nais da mesma geração trabalhan-
do. Há profissionais na PRODAM 
que pertencem à mesma formação 
dessa época. Eles conviveram aqui 
com computadores enormes. Hoje, 
você pode ter um palmer na sua 
mão que lhe permite fazer o que 
fazia com aquele equipamento an-
tigo. Como é que podemos fazer 
com que isso permeie o nosso dia-
a-dia de forma positiva? Essa que é 
a verdade. Atualmente, as crianças 
dessa geração usam isso de uma 
forma absolutamente natural. 
Temos outras áreas que, ainda, não 
absorveram esta questão da tecno-
logia totalmente. Não estamos fa-
lando somente de órgão públicos 
que não têm intimidade com TI. A 
tecnologia, hoje, está no dia-a-dia 
do médico, no lazer... Em todos 
os cantos, pois tudo o que vamos 
fazer acabamos convivendo com 
ela. Acho que é nossa responsabi-
lidade desmistificar um pouco isso 
e apresentar a Tecnologia da In-
formação dentro de um papel que 
ela realmente desempenha. Ela é, 

atualmente, o grande instrumento e 
sempre foi, só que numa velocida-
de muito diferente.
Sempre precisamos de informa-
ções para tomar decisões. Tínha-
mos o quê? Tínhamos uma lista 
que fazíamos numa máquina de 
escrever para, depois, inserí-la em 
uma tabela. O conceito é o mesmo, 
continuamos necessitando dessas 
informações, só que agora temos 
esses dados de uma maneira uni-
ficada e com mais agilidade. Atu-
almente, se acompanha a Bolsa de 
Valores do mundo inteiro em tem-
po real, quer dizer, seu tempo para 
tomar decisões é imediato.
Precisamos entender isso. Não 
adianta um secretário solicitar um 
trabalho para PRODAM, dizendo: 
“eu preciso, para amanhã, de um 
sistema que me coloque isso, isso 
e isso...”. Então, voltamos para cá, 
fazemos um cronograma, apresen-
tamos para ele e daqui a oito meses 
entregamos o pedido. Ele não tem 
esse tempo e não é porque é um ór-
gão público e nem porque ele tem 
quatro anos de gestão. A verdade é 
que ele não tem esse tempo, porque 
o mundo não lhe dá mais esse tempo. 
Então, é aí que a PRODAM precisa 
se atualizar. Talvez, nós precisamos 
ter soluções mais simples e com o 
resultado que o gestor precisa.

4. Sindpd: Fale um pouco mais 
sobre isso, por que essa questão 
de tempo é determinante nas pró-
prias relações de trabalho, inclu-
sive com a categoria? As pesqui-
sas mostram que é uma categoria 
muito jovem e que está adoecendo 

por essa pressa. O que está aconte-
cendo com essa velocidade e com 
essa premência de tempo que o 
trabalhador tem para se reciclar e 
para desenvolver seu trabalho?
Malde: A percepção que eu tenho 
é que o avanço da tecnologia pro-
move uma pressão sobre as pesso-
as diariamente. Acho que as pesso-
as, no dia-a-dia, ficam com aquela 
sensação de que não usam o celular 
como deveriam, que não tem um 
palmer... Então, é normal ouvir: 
“você tem um palmer? Você já tem 
um laptop? Essa pressão é boa para 
que você conheça tudo, saiba tudo, 
se aprofunde, etc. E o profissional 
de TI é mais pressionado, ainda, 
porque as pessoas olham para ele e 
acham que ele sabe tudo. Portanto, 
acham que é normal o profissional 
de TI chegar à casa de uma pessoa 
e esta pessoa falar assim: “minha 
impressora não funciona”. Sei lá, 
como funciona uma impressora. O 
profissional de TI  também tem de 
ter a sua especialização. Essa idéia 
de que o profissional de TI tem de 
conhecer tudo eu acho que é uma 
pressão bastante séria. O que eu 
acho é que temos responsabilidade 
de entender cada nova atividade que 
nos propomos. Vamos fazer uma 
comparação comigo: comecei como 
programadora. Hoje, sou presidente 
de uma grande empresa. Com cer-
teza, se você pedir para eu desenhar 
um programa, eu não faço mais. Por 
que?  Porque não estou mais atua-
lizada nas linguagens, não consigo 
mais programar. O profissional de 
TI tem a formação, o entendimento 
da matéria e o entendimento de 

ENTREVISTA
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como a tecnologia apóia um gestor. 
Qual é o papel dela? Ele é capaz de 
juntar um negócio do meu cliente 
com a tecnologia? Por isso que falo 
que a tecnologia não pode dizer 
“não”. Ele sabe ajudar o usuário a 
buscar uma solução.

5. Sindpd: Como você percebe es-
tas questões numa Empresa como 
a Prodam, que agora você preside?  
Malde: A PRODAM tem dois 
papéis muito claros. Um é o de 
prestadora de serviços. Esta fun-
ção, de certa forma, tem de dispu-
tar com o mercado de TI. Dispu-
tar como? Aquilo que o mercado 
fizer melhor, mais acessível em 
termos de custos. O que não for 
sistemas de base, sistemas estru-
turadores da Prefeitura, pode ser 
buscado no mercado. 
O segundo é o papel de estrate-
gista, de agente da Administra-
ção Municipal, de participante da 
Administração Municipal. Embora 
tenhamos clareza quando estabele-
cemos as políticas de TI e de go-
verno eletrônico para o Município, 
também notamos a transparência 

do papel da PRODAM, que tem 
uma atribuição de prestadora de 
serviços para o Município, porém 
desempenhando um papel maior 
que é o de participante desta Admi-
nistração que aí está como modelo. 
Então, eu não posso ter os fornece-
dores ajudando. Eu posso auxiliar 
na elaboração de uma solução, aju-
dar a Prefeitura a pensar estrategi-
camente, pois esse papel é nosso.

6. Sindpd: A visão que temos fora da 
PRODAM é de que ela é tudo isso 
que você falou: prestadora de servi-
ços e distribuidora de informações 
e procedimentos, pois se ocorrer 
que ela pare por algum imprevisto, 
algum problema, em determina-
do setor, ela acaba prejudicando a 
Administração como um todo, ou 
seja, a merenda não é distribuída, 
o transporte pára e, até mesmo, as 
pessoas não recebem. Não é isso?
Malde: Isso é verdade. A prestado-
ra de TI para São Paulo é, sem dúvi-
da alguma, a PRODAM. O que eu 
acho é que a PRODAM necessita e 
já vem travando essa batalha nesses 
anos todos. E é esse o trabalho que 

estamos fazendo desde a época em 
que eu estava na Secretaria de Ges-
tão: dar a ela esse tamanho estratégi-
co, sem se colocar nos mesmos pa-
drões dos fornecedores de mercado. 
Os fornecedores de mercado têm 
muito mais agilidade que nós para 
isso, mas essa discussão estratégica 
eles não têm. Por exemplo, se eu for 
buscar o mercado para discutir um 
sistema como a distribuição de me-
renda, ele mostrará uma certa expe-
riência, porém não vai possuir uma 
experiência de órgão público.
Por outro lado eu tenho de inves-
tir em capacitação da PRODAM 
em ferramentas, por exemplo, de 
desenvolvimento. Isso, o mercado 
faz com muita propriedade, com 
muita agilidade. Porém, capacitar 
o mercado no entendimento dos 
negócios e da estratégia da Admi-
nistração é uma coisa muito difícil 
e muito mais diluída. Então, esse 
papel de entendimento do negócio 
da Prefeitura de São Paulo é, es-
sencialmente, da PRODAM. Ela 
jamais pode abrir mão disso.

7. Sindpd: Diga-me uma coisa sobre 
sua vida pessoal. Vemos que as mu-
lheres estão entrando na área da In-
formática com bastante força. Você 
acha que teve alguma dificuldade 
por ser mulher, alguma facilidade ou 
a questão de gênero não teve nenhu-
ma importância na sua formação e 
no cargo que você ocupa?
Malde: Eu não me lembro de mui-
ta dificuldade ao longo desse tempo. 
Sempre convivi nessa carreira com 
muito mais profissionais do sexo 
masculino. Acho que existe um des
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tem uma visão de gestão, de via-
bilizar, de ajustar, mas quem tem a 
empresa, quem tem a consciência 
da importância da Informática é o 
gerente do dia-a-dia. Então, o meu 
convite a estes gerentes é ultrapas-
sarem um pouco a visão técnica e 
abraçarem a visão estratégica, por-
que este é um papel nobre do profis-
sional de TI, que é se aproximar do 
nosso usuário final, se aproximar ou 
do nosso cliente (secretaria) ou do 
nosso cliente maior que é o cidadão. 
O profissional de TI tem de dar esse 
passo, porque o passo ao contrário 
o usuário tem dado, ele tem conhe-
cimento, ele tem se apresentado um 
pouco mais para a tecnologia. Meu 
convite para os gerentes de TI é que 
eles dêem esse passo para o estraté-
gico, pois é aí que vamos fazer uma 
grande diferença, aí que seremos 
uma grande classe.

9. Sindpd: Interessante isso. E ser-
ve para qualquer empresa em que 
ele estiver, ou seja, uma grande 
empresa como a PRODAM, até 
uma pequena ou micro empresa?
Malde: É fundamental ajudar a 
empresa a se pensar, tendo a Tec-
nologia de Informação como o seu 
grande instrumento. Não deixe que 
isto venha de lá para cá, use esse 
poder que temos para mostrar a di-
ferença entre uma empresa que não 
é possível hoje, sem o apoio de TI, 
e uma empresa com o apoio de TI. 
Quem faz esta conquista somos nós 
e eu acho que nossos gerentes, que 
têm o conhecimento do dia-a-dia, 
precisam dar o passo estratégico. 
Aí, é uma grande revolução.

crédito inicial quando se chega, mas 
que rapidamente é superado. Atu-
almente, aqui na PRODAM, tenho 
seis diretores e dois superintenden-
tes. Basta uma primeira reunião e 
jogamos tudo isso por terra.
O pessoal fala assim: “a mulher 
que é gestora ou grande executi-
va tem um percentual masculino 
muito forte”. Não acredito nesse 
perfil. Ao contrário, eu valorizo na 
minha gestão a capacidade de con-
versar, de ouvir, de cuidar, como 
cuidamos dos filhos. E essa é uma 
questão extremamente importan-
te, porque ela entende e conversa. 
Não que o homem não tenha essa 
habilidade, mas geralmente, ele 
tem uma característica mais práti-
ca, mais direta. Temos essa capa-
cidade de gastar um tempo, de ter 
paciência para articular, integrar, 
cuidar, o que é uma característica 
importantíssima. Acho, não tenho 
certeza, mas tenho a impressão de 
que na nossa área o homem tem se 
conduzido mais para as questões 
técnicas e nós estamos nos con-
duzindo mais para as questões de 
gestão, o que é uma composição 

bastante interessante. Creio que a 
mulher, tenho observado na nos-
sa área, tenha essa queda para a 
gestão e quando o TI necessita de 
uma visão sistêmica muito gran-
de, você tem de enxergar os ato-
res. Essa formação de como esse 
sistema funciona, como as partes 
interagem, acredito que a mulher 
desempenhe isso a contento. Eu 
não sinto dificuldades e acho que 
essa capacidade de integrar e de 
articular temos feito muito bem.

8. Sindpd: Você não quer deixar uma 
mensagem na Revista para a catego-
ria de Informática, considerando que 
você é uma pessoa que iniciou sua 
carreira na Informática na categoria 
de Processamento de Dados? Esta 
mensagem será, também, de grande 
interesse para seus colaboradores in-
ternamente na PRODAM.
Malde: Tenho dito para os meus 
gerentes, mais até que para meus 
diretores, que o grande projeto da 
PRODAM está nas mãos deles. 
Eles são, realmente, quem faz a 
empresa ser viável ou não, porque 
têm o grande projeto. A diretoria 

ENTREVISTA
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Nos últimos dias 09 e 10 de ou-
tubro, em São Paulo, ocorreu o Se-
minário sobre a Campanha Salarial 
de 2008. Com a participação de to-
dos os diretores da categoria, vindos 
do Interior, da Baixada Santista e da 
Capital, foram debatidas as propostas 
de reivindicações da Convenção Co-
letiva de Trabalho 2008 (CCT), que 
foram apresentadas nas Assembléias 
da categoria, quando os trabalhado-
res decidiram sobre a pauta definitiva 
para as rodadas de negociação com o 
sindicato patronal, o Seprosp, que de-
verão ter inicio em janeiro de 2008. 

Com a apresentação do presiden-
te do Sindpd, Antonio Neto, o semi-
nário teve início, e contou ainda com 
palestras e workshops. No primeiro 
dia do encontro, temas centrais como 
Direito Autoral e Propriedade Intelec-
tual foram explicitados pela advogada 
Graziella Peixoto.

O Instituto Brasileiro de Tec-
nologia da Informação, o IBRATI, 
através de seu presidente, César 
Rossi, apresentou suas idéias e 
projetos na capacitação e “celeti-
zação” de profissionais na área de 
Tecnologia da Informação - TI.

O workshop “Cara a Cara com a 
Mídia” tratou de como utilizar a co-
municação de modo eficaz e como 
se relacionar com os meios de infor-
mação, foi apresentado pelo radialista 

O futuro se constrói agora, o início de 
uma forte Campanha Salarial para 2008.

CAMPANHA SALARIAL

e escritor Hélvio Borelli, em parceria 
com a jornalista Vera Moreira.

No segundo dia do seminário, os 
debates acerca das propostas de cláu-
sulas que compõem a CCT-2008 e das 
reivindicações e estratégias da Cam-
panha Salarial de 2008 - “O futuro se 
constrói agora” foram intensificadas 
com grande participação dos diretores. 

Foi decidido, ainda, o calendário 
das assembléias que foram realizadas 
com a categoria, nos dias 21 e 24 de no-
vembro, quando a pauta de reivindica-
ções para a negociação com o Seprosp 
foi finalmente consolidada pelos traba-
lhadores presentes nas 10 assembléias.

Agora, é fundamental a atenção de 
toda a Categoria para acompanhamen-
to das rodadas de negociação entre o    
Sindpd e o Seprosp. Categoria Unida é 
a força dos trabalhadores para conquis-
tar uma boa CCT e fazer com que ela 
seja respeitada em todas as empresas. 

Seminário sobre a Campanha Salarial 2008 envolveu             
todos os diretores do Sindpd com palestras e seminários,    

que foram fundamentais para a elaboração da                           
  proposta da pauta de reivindicações.

Seminário Campanha Salarial 2008, contou com a presença de todos os diretores.

Advogada Graziella Peixoto

César Rossi presidente do IBRATI

Escritor Hélvio Borelli, em parceira 
com a jornalista Vera Moreira
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Muita empolgação e a
Campanha S

A noite do último dia 10 de no-
vembro com certeza era uma das mais 
esperadas do ano e toda a expectativa 
criada transformou-se em uma ótima 
e maravilhosa lembrança.

A 11ª Sindpdfest foi agitada 
por mais de 5.000 pessoas entre 
associados e seus acompanhantes, 
vindos de todo o Estado, princi-
palmente de São Paulo, mas com 
intensa participação dos sócios 
de Araçatuba, Araraquara, Bauru, 
Campinas, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto, Santos, São José do 
Rio Preto e Sorocaba.

O Clube Atlético Juventus 
aos poucos ficou pequeno para 
tamanha festa e convidados, que 
dançavam e demonstravam toda 
a sua animação. As mesas reser-
vadas à platéia eram o ponto dos 
encontros entre os trabalhadores 
de diversas empresas, que juntos 
confraternizavam o maravilho-
so encontro anual proporcionado 
pela Sindpdfest. 

Sem sombra de dúvidas, esta 
foi uma das Sindpdfest que o pú-
blico mais participou, dançou e 
cantou. Muita gente bonita e ani-
mada transformava a festa que 
já era ótima, em inesquecível. O 
show de abertura da Banda Rádio 
Base empolgou ainda mais o públi-
co para o tão esperado lançamento 
da Campanha Salarial de 2008 e o 
show de Lulu Santos. 

Uma noite inesquecível. É isso o que podemos dizer 
de todo o Estado para prestigiar o lançamento da Ca
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Foi com este cenário e am-
biente integrador que ocorreu o 
lançamento da Campanha Salarial 
2008. O presidente do Sindpd, An-
tonio Neto, antes de anunciar Lulu 
Santos, festejou com a categoria o 
lançamento da Campanha Salarial 
2008, lembrando que a Sindpdfest é 
só o início da Campanha. Agradeceu 
as empresas patrocinadoras do even-
to e a presença dos companheiros, 
em especial aos trabalhadores, que 
neste momento demonstravam toda 
a sua força e união em torno da 
Campanha Salarial. Antonio Neto 
ainda convidou toda a categoria 
para participar das discussões nas 
assembléias que foram realizadas 
nos dias 21 e 24 de novembro.

Após o anúncio de Antonio Neto, 
Lulu Santos subiu ao palco e vários de 
seus clássicos como Tempos Moder-
nos, Assim Caminha a Humanidade, 
Um Certo Alguém foram cantados 
com o público.   Mas, o ponto alto da 
noite foi o show à parte realizado pela 
platéia durante a música “Como Uma 
Onda”, todos cantavam juntos em uma 
das cenas mais lindas deste espetáculo. 
As pessoas emocionadas interpretaram 
a música num único coro, enquanto 
Lulu Santos e sua banda observavam 
sentados este espetáculo inesquecível.

E esse entusiasmo será neces-
sário e indispensável para toda a 
nossa categoria durante a Campa-
nha Salarial 2008.

gito no lançamento da
alarial 2008
da 11ª Sindpdfest, que reuniu mais de 5.000 pessoas
Campanha Salarial de 2008 e o show de Lulu Santos. 
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A pauta de reivindicações para as 
rodadas de negociações da Convenção 
Coletiva de Trabalho – CCT 2008 com 
o Sindicato Patronal foram decididas 
nas assembléias realizadas nas nove 
sub-sedes do Sindpd no Estado no úl-
timo dia 21 de novembro e na sede do 
Sindpd na capital, no dia 24 de novem-
bro, e decidiram os rumos de atuação 
do Sindicato na Campanha Salarial 
2008 – O futuro se constrói agora. 

Foram diversas cláusulas de 
reivindicações discutidos nas assem-
bléias e muitas delas foram consen-
sos entre a categoria. Algumas que 
explicitamos das pautas de reivindi-
cações para a CCT 08 são: 

Cláusula 11ª - Viagens a serviço

Pauta das Reivindicações da CCT 2008
são decididas nas Assembléias

CAMPANHA SALARIAL

Parágrafo 1º - As horas utiliza-
das para deslocamento serão pagas 
como Horas Extras ou adicionadas 
ao Banco de Horas.

Parágrafo 2º - As horas em 
que o empregado estiver à dis-
posição da empresa serão con-
sideradas e pagas com adicional 
de sobreaviso.

Cláusula 15ª - Reajuste Salarial
Para o ano de 2008 foi colo-

cado como porcentual de reajuste 
salarial a meta de 9,2%.

Cláusula 19ª - Adiantamento do 
13º Salário

As empresas pagarão a pri-
meira parcela do 13º salário até o 
dia 30 de junho de cada ano. 

Cláusula 26ª - Garantia ao em-
pregado em vias de aposentadoria.

O empregado em vias de apo-
sentar-se terá a estabilidade caso 
tenha trabalhado 10 anos na mesma 
empresa e falte somente 24 meses 
para adquirir a sua aposentadoria 
pela Previdência Social por tempo 
de serviço. 

Todos os associados receberam 
a proposta de pauta de reivindica-
ções. Agora, após as assembléias 
ocorrem, no início de 2008, as nego-
ciações com o Sindicato patronal, o 
Seprosp. Acesse o portal do Sindpd 
- www.sindpd.org.br e acompanhe 
as informações sobre a Campanha 
Salarial 2008. 

Assembléias definem a pauta de reivindicações para as negociações 
com o Sindicato patronal, o Seprosp. 

CCT 2008
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Privatismo de Serra 
emerge em São Paulo

O noticiário sobre prováveis 
privatizações voltou a povoar o no-
ticiário político nacional. Trata-se 
de uma recaída do governo Lula? 
Não, para felicidade dos quase 60 
milhões de brasileiros que elege-
ram o presidente confiando em seu 
compromisso de fazer uma infle-
xão no sentido do desenvolvimen-
to, sem recorrer ao nefasto instru-
mento das privatizações que foram 
a marca de FHC, aliás, foi precisa-
mente esse debate sobre o papel do 
Estado na sociedade e na economia 
que acabou por liquidar as poucas 
chances do tucano Alckmin no últi-
mo pleito presidencial.

A iniciativa de privatizar o 
que resta de estatal no governo de 
São Paulo (boa parte já foi entre-
gue à iniciativa privada pelas su-
cessivas administrações tucanas) 
partiu do governador José Serra, 
que pediu ao Banco Fator uma 
avaliação das empresas que ainda 
podem ser privatizadas.

Lembremo-nos de que esse 
ciclo privatizando iniciou-se em 
1991 com a  implantação do Plano 
Estadual de Desestatização (PED), 
sendo que a última empresa ven-
dida foi a CTEEP (transmissão de 
energia), em junho do ano passado. 

Ao longo desse período, com rarís-
simas exceções, as privatizações 
representaram: (1) desemprego em 
massa; (2) precarização dos servi-
ços prestados à população e (3) re-
dução drástica da capacidade de in-
vestimento do Estado. A disposição 
intensificar esse processo foi anun-
ciada em abril deste ano, com o De-
creto nº 51.760/07, que determina 
os procedimentos para os “estudos 
técnicos relativos ao levantamento, 
avaliação, modelagem e execução 
de venda de participações societá-
rias detidas pelo Estado”.

Escaldados com o reflexo ne-
gativo desse debate nas eleições 
presidenciais, os tucanos tentam 
negar seus os reais objetivos, che-
gando a afirmar, através do secretá-
rio da Fazenda de São Paulo, Mau-
ro Ricardo Costa, que a avaliação 
das estatais tem a risível finalidade 
de “tornar a contabilidade dos ati-
vos mais transparentes”. Porém, 
de acordo com o artigo 3º do re-
ferido decreto de Serra, os estudos 
e levantamentos “terão por objeti-
vo subsidiar a tomada de decisões 
pelo Conselho de Defesa dos Ca-
pitais do Estado - CODEC e pelo 
Conselho Diretor do Programa Es-
tadual de Desestatização – PED”.

Fazem parte do pacote de em-
presas que serão avaliadas a CESP 
(energia elétrica), NOSSA CAIXA 
(crédito imobiliário, crédito rural 
etc.), Sabesp (saneamento básico 
e abastecimento de água), Metrô 
(transporte), CDHU (habitação), 
CPTM (transporte), DERSA 
(construção, fiscalização e ad-
ministração de estradas), EMAE 
(energia), COSESP (seguros), 
Cetesb (saneamento ambiental), 
PRODESP (processamento de dados), 
EMTU (transporte) e até a Imprensa 
Oficial (Gráfica).

A parte que cabe ao Banco Fator 
é a avaliação do lote das empresas, O 
CHAMADO SERVIÇO “A”. O Fator 
é o mesmo, junto com a Booz-Allen, 
que estabeleceu o preço mínimo de  R$ 
1,85 bilhão para o Banespa, quando na 
época (em 2000) contava com um pa-
trimônio líquido avaliado em mais de 
R$ 11 bilhões, fora o lucro do ano que 
era estimado em R$ 1 bilhão. Para a 
modelagem de venda das empresas, O 
CHAMADO SERVIÇO “B”, foram 
pré-qualificados o Citi, o consórcio JP 
Morgan/Fator e o Merril Linch. Este 
último responsável pela proeza do 
edital de privatização da Vale, no qual 
simplesmente não foram levados em 
consideração as riquezas 

Artigo escrito por Antonio Neto (*)
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que, em se tratando de tarifas dos pe-
dágios, de acordo com levantamento 
feito pela Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logística 
(NTC), o custo médio dos pedágios 
no sistema Anhanguera/ Bandeiran-
tes, que liga São Paulo ao interior do 
Estado, é de R$ 0,12 por quilômetro 
rodado. Já os valores apresentados 
pelas concessionárias das rodovias 
federais ficaram em  R$ 0,02 por 
quilômetro. Além disso, em São 
Paulo, as rodovias estaduais que fo-
ram entregues pelos tucanos estavam 
em excelentes condições, duplicadas 
e sem necessidade de grandes inves-
timentos de recuperação.

O Estado mais uma vez encon-
tra-se ameaçado em sua capacidade 
de desempenhar, minimamente, seu 
papel de propulsor do desenvolvi-
mento, distanciando-se, ainda mais, 
do papel que cumpriu até o final dos 

anos 80, quando, em sua esteira, per-
mitiu o surgimento e o fortalecimen-
to de inúmeros segmentos privados. 

Diante dessa situação não nos 
resta outra alternativa senão promo-
ver uma ampla mobilização, de todos 
os segmentos identificados com o de-
senvolvimento de São Paulo, em de-
fesa de nosso Estado, pois o que está 
em jogo, mais uma vez, não é sim-
plesmente a transferência do patrimô-
nio do setor público para o privado 
e sim a eliminação de instrumentos 
vitais de nosso progresso, de nossos 
empregos e de nossa soberania.

(*) Presidente da Central Ge-
ral dos Trabalhadores do Brasil - 
CGTB, e do SINDPD-SP, e membro 
do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES) e do 
Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Industrial (CNDI).

ARTIGO

Brasil entra no grupo de países 
com alto desenvolvimento
O crescimento econômico, junta-
mente com a elevação da renda per 
capita, da expectativa de vida e das 
matrículas escolares levaram o Brasil 
a entrar, pela primeira vez, no grupo 
das nações com alto Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH). O índice, 
que avalia avanços em cerca de 177 
países, é calculado anualmente pelo 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD).
O relatório da ONU revela que o 
brasileiro está vivendo mais. Entre 

2004 e 2005 a expectativa de vida 
aumentou em quase um ano. A ren-
da também cresceu, a divisão entre 
o Produto Interno Bruto (PIB) pela 
população apresentou um ganho de 
mais de US$ 200 em um ano, em-
bora ainda abaixo da Argentina, que 
é superior a 14 mil dólares. 
O subsecretário-geral da ONU, Ke-
mal Dervis, atual administrador do 
PNUD, destacou que no Brasil, ao 
contrário da maioria dos países do 
mundo, as desigualdades sociais es-

tão caindo. “Em 80% do mundo a 
desigualdade está crescendo, mas no 
Brasil vem decrescendo”, disse ele.
Fonte: www.planalto.gov.br e
www.conteudo.gespublica.gov.br

minerais – ferro, nióbio, bauxita, 
ouro etc. -, o complexo empresarial 
que englobava 54 empresas e dois sis-
temas de mineração-ferrovias-porto.

Os tucanos, como sempre, ten-
tarão projetar no governo Lula, utili-
zando-se da concessão das rodovias 
federais, aquela que é a sua real inten-
ção em São Paulo. No entanto, a rea-
lidade conspira flagrantemente contra 
eles, pois o modelo utilizado na área 
federal, pois, longe de representar 
uma privatização, estará permitindo 
a cobrança de tarifas reduzidas de 
pedágios, bem ao contrário do que 
acontece em nosso Estado desde que 
os tucanos espalharam os seus verda-
deiros caça-níqueis em praticamente 
todas as rodovidas estaduais. 

A diferença entre as concessões 
federais e as que ocorreram sob o 
governo do PSDB é gritante. Apenas 
para citar um exemplo basta dizer 
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Neste ano, a pauta das centrais 
sindicais incluiu a redução da jorna-
da de trabalho de 44 para 40 horas 
semanais, a criação de empregos 
e a luta contra a informalidade e a 
terceirização ilegal no mercado de 
trabalho, além da adoção das con-
venções 151 e 158 da OIT (Orga-
nização Internacional do Trabalho), 
que prevêem negociações coletivas 
para servidores e fim das demissões 
sem justa causa no setor privado. 

A marcha teve início às 10h, 
quando os trabalhadores deixaram 
o estádio Mane Garrincha e cami-
nharam até a Esplanada dos Minis-
térios. Tendo ao fundo o samba en-
redo 2008 da Unidos de Vila Isabel 
(RJ), cujo tema é Trabalhadores do 
Brasil, palavras de ordem se multi-
plicaram, ampliando a pressão pela 
celeridade na votação da lei de re-
conhecimento das centrais.

Trabalhadores marcham em Brasilia

NACIONAL

Para o presidente da CGTB, An-
tonio Neto, “a grandiosidade do ato é 
uma resposta à mídia carcomida que 
tenta nos dividir, mas não sabe da força 
da nossa unidade e do nosso compro-
misso de defender os direitos dos tra-
balhadores”. Além do reconhecimento 
das centrais, outro ponto importante da 
mobilização, enfatizou Neto, “é a luta 

Cerca de 40 mil trabalhadores participaram no dia 6, em Brasília, da Quarta Marcha da Classe Trabalhadora.

Alegria e combatividade não faltaram aos manifestantes que vieram de quase todos os estados do Brasil.

Balões, faixas e cantorias deram o tom a grande marcha.

Depois da Marcha, a reunião com presidente Lula 
Na reunião, com os presidentes da 
Centrais sindicais, ao final da Marcha, 
o presidente Lula disse que o imposto 
sindical não pode ser extinto sem a 
criação de um mecanismo de financia-
mento do movimento sindical. 
Ele criticou a decisão da Câmara, 
que extinguiu o imposto sindical 
dos trabalhadores, mas manteve o 
dos empregadores. 
Lula prometeu, ainda, enviar ao 
Congresso duas convenções da Or-
ganização Internacional do Trabalho 
(OIT): a 151, que assegura o direito 

de negociação sindical aos servidores 
públicos e a 158, que proíbe a de-
missão imotivada. O presidente garan-

tiu ainda a participação de um repre-
sentante dos empregados no conselho 
de administração das estatais. 

Brasília - Trabalhadores participam de marcha na Esplanada dos Ministérios pela 
redução da jornada e mais emprego, entre outras reivindicações 

O presidente Lula discursa aos participantes da 4ª Marcha dos Trabalhadores

Foto: José Cruz/Abr

pelo fim do fator previdenciário, que 
infelicita a classe operária quando vai 
se aposentar, arrochando benefícios”.

Os líderes de seis centrais sin-
dicais, CGTB, CUT, Força Sindi-
cal, NCST, UGT e CTB encerraram 
o dia comemorando o apoio do pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
que os recebeu numa reunião.
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Uma maravilha de braços
abertos para
o mundoDepois de anos de luta pelo reco-

nhecimento legal das Centrais Sindi-
cais, entidades gerais que organizam e 
representam Sindicatos, Federações e 
Confederações (entidades de organi-
zação local, estadual e federal, respec-
tivamente, de uma determinada cate-
goria de trabalhadores), este ano foi 
um marco decisivo de batalhas dentro 
do Congresso Nacional para legalizar 
as Centrais e regulamentar seus direi-
tos, obrigações e funcionamento. 

Nesta luta, alguns congressistas, 
representantes os interesses de gran-
des empresários e do capital finan-
ceiro, tentaram golpear fatalmente a 
organização sindical acabando com a 
contribuição sindical obrigatória o que 
levaria a um desmantelamento genera-
lizado de sindicatos, deixando milhares 

Senado aprova regulamentação 
das centrais sindicais

NACIONAL

Brasília - Senador Paulo Paim, Deputado Paulo Pereira da Silva, Antonio 
Neto, e diversos representantes das centrais sindicais comemoram aprovação 
de projeto que regulamenta as entidades 

Fotos: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

Como sofreu mudanças, o projeto 
agora volta para a Câmara Federal 
para análise final dos deputados. 
O mesmo trabalho de convenci-
mento que os dirigentes  sindicais 
fizeram no Senado, expondo as ne-
cessidades dos trabalhadores esta-
rem organizados e com os mesmos 
direitos das entidades patronais, 
deverá ser feito agora com os depu-
tados federais que reavaliarão esta 
pauta. O movimento sindical nunca 
esteve tão unido e com esta união 
angariou importantes apoios tanto 
no Congresso Nacional, como nos 
Ministérios e principalmente do 
presidente Lula. 

O plenário do Senado aprovou, no 
dia 29 de novembro, o projeto de 
lei de regulamentação das centrais 
sindicais. O texto garante para es-
sas entidades parte dos repasses da 
Conta Especial Emprego e Salário 
(CEES) e determina a fiscalização 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU) nos recursos das centrais 
e de sindicatos, federações, con-
federações (sejam de trabalhadores 
ou de patrões) de todo o país. O 
relatório final acatou a reivindicação 
dos dirigentes sindicais e não mu-
dou as atuais regras de recolhimento               
do imposto sindical, que continuou 
mesmo obrigatório. 
Com a regulamentação, as centrais 
poderão representar política e ju-
dicialmente os sindicatos filiados. 

de trabalhadores sem representação e 
desorganizados para fazerem frente às 
injustiças que sofrem em seus locais 
de trabalho e nas campanhas salariais, 

quando geralmente se intensificam as 
reivindicações por melhores salários, 
melhores condições de trabalho, direi-
tos sociais e mais empregos.

Com a mudança, as centrais passam 
a ter condições de protocolar ações 
coletivas diretamente no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
O senador Paulo Paim (PT-RS), 
relator do texto na Comissão de 
Assuntos Sociais, foi o principal 
aliado dos trabalhadores, e juntos 
conseguiram convencer os parla-
mentares a retomar as regras atuais 
de contribuição.
Depois da aprovação do projeto 
Paim foi recebido com festa pelos 
sindicalistas. Aos gritos de “ Cen-
trais unidas jamais serão vencidas! 
“e de Viva o Paim!”, o senador foi 
festejado no Salão Azul do Senado. 
Em meio aos dirigentes sindicais, 
Paim respondeu:
“Viva todos os trabalhadores!”. 

Projeto aprovado no Senado A luta continua 
na Câmara
Federal
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NACIONAL

lll Congresso Estadual da CGTB–SP 
elege Paulo Sabóia como presidente

Nos dias 23 e 24 de outubro, 
no Teatro Municipal de Araraqua-
ra, pela primeira vez aberto para 
um evento do movimento sindi-
cal, foi realizado o 3º Congresso 
da CGTB de São Paulo. O even-
to contou com a presença de 378 
delegados que representavam 119 
sindicatos de todo o Estado.

Diversos temas de vital im-
portância para o país e para a clas-
se trabalhadora foram tratados no 
Congresso. O debate principal foi 
a importância do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC) para 
o desenvolvimento nacional e a 
criação do Congresso Nacional da 
Classe Trabalhadora (CONCLAT).

Para Paulo Sabóia, presidente 
reeleito da Regional São Paulo da 
Central Geral dos Trabalhadores 
do Brasil, “esse foi o mais profun-
do e mais combativo congresso já 
realizado pela CGTB São Paulo. 

Sintetizamos quatro anos de lutas 
e vitórias. Mas nós temos que ir 
mais longe. Vamos unir todas as 
forças do movimento sindical 
para criarmos o Congresso Na-
cional da Classe Trabalhadora 
(CONCLAT), que representará 
um avanço em nossa consciência, 
fundamental para a emancipação 
de nossa pátria e decisiva para 
construção de uma sociedade em 

que prevaleça o espírito coletivo, 
a solidariedade e a justiça social”.

Para o presidente da CGTB 
e do Sindpd, Antonio Neto, “a 
grande virada do governo Lula se 
deu após o segundo turno, quando 
tinha que se decidir entre manter 
o país com crescimento irrisório 
ou reconduzir o Brasil para o ca-
minho do desenvolvimento. O 
PAC representa que o Estado 

O lll Congresso da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil do Estado de São Paulo – CGTB/SP realizado 
em Araraquara centralizou a discussão em torno do desenvolvimento do país através do PAC- Programa 
de Aceleração do Crescimento e pela criação do CONCLAT - Congresso Nacional da Classe Trabalhadora.
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volta a ser o principal res-
ponsável pelo nosso desenvolvi-
mento. Com o PAC nós dizemos 
basta de “estado mínimo”.

Além deste, foram tratados 
diversos temas como a demo-
cratização da mídia, o traba-
lhador e a questão agrária, a 
previdência social pública e a 
organização sindical.

Para presidir a nova diretoria, 
foi reeleito como presidente da 
regional de São Paulo da Central 
Geral dos Trabalhadores do Bra-
sil, Paulo Sabóia, secretário de fi-
nanças do Sindpd. 

Participaram da solenidade de 
abertura nomes de expressão no 
cenário político e sindical; o pre-
feito de Araraquara, Edson Anto-
nio da Silva; o vice-prefeito de São 
Carlos, Emerson Leal; a presidente 
da Câmara de vereadores de Ara-
raquara Edna Martins; Marcelo 
Barbieri, vice-presidente estadual 
do PMDB; Tibor Greif, represen-
tando Luciano Coutinho, presi-
dente do BNDES; o presidente da 
CGTB e do Sindpd, Antonio Neto; 
Luigi Nesi, presidente da Seprosp; 
Ariovaldo Camargo, secretário de 
finanças da CUT; entre outros.

NACIONAL

Paulo Sabóia
Tecnólogo em Processamento de Dados e 
Secretário de Finanças do Sindpd.
Foi eleito presidente da regional de São Paulo 
da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 
em 2003 e reeleito no 3º Congresso Estadual da 
CGTB realizado em Araraquara.
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SAÚDE BUCAL

Começo essa coluna junto à 
revista do sindpd com o intuito de 
esclarecer as principais dúvidas que 
as pessoas têm em relação ao tra-
tamento odontológico, na tentativa 
de desmistificar inverdades e, além 
de conscientizar as pessoas sobre 
sua saúde bucal, ajudá-las a conhe-
cer melhor o trabalho do cirurgião 
dentista e orientá-las junto aos pos-
síveis tratamentos que porventura 
terão que se submeter.

A primeira consulta é o início 
do relacionamento entre o paciente 
e o dentista. Nessa sessão é feito o 
cadastro do paciente, que deve con-
ter informações sobre nome, ende-
reço, telefones para contato, enfim, 
os dados pessoais da pessoa para o 
correto arquivo de seu tratamento.

É também nessa consulta que é 
feita a anamnese, ou seja, o históri-
co pregresso e atual da saúde geral 
e bucal do paciente, o que facilitará 
e guiará o dentista para o correto 
diagnóstico dos problemas avalia-
dos na boca, bem como os medi-
camentos que poderão ou não ser 
usados durante o tratamento.

A anamnese é, de um modo 
geral a parte mais importante da 1º 
consulta, é o diferencial entre um 
diagnóstico preciso e um erro no 
tratamento. Deverá conter pergun-
tas sobre problemas de saúde anti-

gos e atuais, se o paciente está em 
tratamento médico, porque, quais 
medicamentos está tomando (isso 
num âmbito geral) e se sente dor 
em algum dente, sangramento fre-
quente nas gengivas, mau hálito, se 
range os dentes (bruxismo), hábitos 
alimentares e frequência de escova-
ção (já no âmbito odontológico).

Não omita as informações ao 
dentista, seja por vergonha ou medo 
de preconceito, pois isso poderá agra-
var seu problema bucal. O cirurgião 
dentista está preparado para o aten-
dimento a todos os pacientes e, em 
casos específicos como os pacientes 
com hiv+, pacientes em tratamento 
de câncer e os cardíacos, há a neces-

sidade de  medicação pré operatória, 
restrições à determinados procedi-
mentos e diagnósticos diferenciados.

Em muitos casos, o profissional 
necessitará de exames complemen-
tares, como radiografias intrabucais 
ou panorâmicas, exames sanguíneos, 
biópsias, etc, para confirmar ou dife-
renciar um diagnóstico.

O paciente deve esperar do 
dentista que todas essas infor-
mações sejam solicitadas, bem 
como observar as condições de 
higiene do consultório, métodos 
de esterilização dos instrumen-
tais, o uso de materiais descartá-
veis (luva, máscara, etc) e o uso 
de materiais de proteção (avental 

Expectativa e receio 
na cadeira do dentista

Dr. Fernando fala sobre a 1º consulta, anamnese e consulta de rotina:
O que são, o que esperar e sua importância.
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SAÚDE BUCAL

proteção – o uso de roupa 
branca não é obrigatório). 

É obrigação do cirurgião den-
tista apresentar ao paciente (e de 
preferência mostrar) seus proble-
mas bucais e expor todas as alterna-
tivas de tratamento, suas vantagens 
e desvantagens, definir uma previ-
são de custos (orçamento) em letra 
legível e descriminando os serviços 
propostos dente a dente, suas faces 
ou por arcada, seus valores unitá-
rios e o valor total do tratamento.

O paciente deve entender que 
essa previsão de custos pode sofrer 
alterações de valores durante o tra-
tamento, caso ocorram imprevistos 
como, por exemplo, a necessidade 
de um tratamento de canal.

Muito raramente é feito algum 
procedimento nessa primeira con-
sulta, salvo atendimentos de urgên-

cia e, às vezes, nem esses. Em de-
terminadas situações o profissional 
terá que intervir com um tratamen-
to medicamentoso (antibióticos, 
antiinflamatórios ou outros) para 
minimizar os efeitos do problema 
e realizar o tratamento sem maiores 
riscos à saúde do paciente.

Após a conclusão do tratamen-
to é necessário que se faça uma ma-
nutenção periódica do tratamento 
realizado, bem como um acompa-
nhamento preventivo para evitar 
novos problemas bucais, ou seja, a 
consulta de rotina.

A nossa boca, por fazer par-
te de um organismo vivo, sofre 
constantes modificações, devido 
ao seu uso na mastigação, proble-
mas relacionados ao bruxismo no-
turno (ranger os dentes) e ao pró-
prio envelhecimento do indivíduo. 

Podemos incluir que os materiais 
utilizados nos tratamentos bucais 
possuem limitações e não têm vali-
dade indeterminada. Enfim, a pre-
venção é sempre melhor (e mais 
barata) do que a intervenção odon-
tológica. É um fato que 80% da 
população brasileira só procura um 
médico ou um dentista na hora em 
que sente dor e esse é o caminho 
mais rápido para a perda dentária, 
pois a dor é o aviso do seu orga-
nismo de que algo não está como 
deveria estar.

Mandem suas dúvidas para o 
e-mail sodespltda@terra.com.br e 
espero poder respondê-las nas pró-
ximas revistas do Sindpd.
Fernando Peres é cirurgião dentista 
da Sodesp Ltda. A Sodesp atende 
os associados do Sindpd e também 
os filiados a Prodent. 

Ainda dá tempo para as férias de verão 
Associados do Sindpd podem usufruir as colônias e os convênios do Sindpd para se diver-

tirem nas férias. Veja nas páginas 33, 34 e 35, desta revista, as opções de férias e lazer que 
o sindicato oferece. Ainda tem alguns lugares com vagas, aproveitem e divirtam-se.

Como fazer a sua 
reserva

Para realizar a sua reserva o 
associado pode solicitá-la  pelo 
site: www.sindpd.org.br ou ainda 
pelo fax (11) 3824-5600, ramal 
5320, solicitando o período de-
sejado (sempre de quarta-feira à 
quarta-feira).

Quando a procura é 
grande a reserva é 
sorteada

Principalmente na alta tempo-
rada a procura é maior que a oferta, 

Vejam as datas para 
os Sorteios de 2008:

Período 
Solicitado

Data do 
Sorteio

07/05 a 
04/06

06/02 a 
05/03

05/03 a 
02/04

02/04 a 
07/05

04/01/08

01/02/08

07/03/08

07/04/08

então o período que está com mui-
tas reservas vai para sorteio, que 
são realizados sempre na 1ª sexta-
feira do mês anterior ao período 
reservado. O associado sorteado 
receberá por e-mail as informações 
das reservas.

Somente serão aceitos para o 
sorteio os e-mails recebidos até as 
12:00 do dia do sorteio.

Não deixe para programar as 
suas férias de última hora o Sindpd 
lhe oferece muitas opções para o 
Litoral e para o Campo.
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MULHERES

A incidência de Aids entre mu-
lheres está aumentando por uma 
trágica combinação de fatores bio-
lógicos, econômicos e sociais. Os 
principais motivos, de acordo com 
médicos, psicólogos e grupos de 
apoio a infectados, são os seguintes: 

• A mulher tem dez vezes mais 
chance de contrair o vírus de um ho-
mem infectado do que um homem 
de ficar doente relacionando-se com 
uma mulher soropositiva. 

• Para um homem se contami-
nar numa relação com uma mulher 
portadora do vírus é necessário que 

seu pênis esteja ferido. É muito mais 
fácil notar o ferimento no pênis – e 
assim se proteger com camisinha – 
do que uma lesão interna na mulher, 
que pode passar despercebida. 

• O esperma contaminado tem 
uma concentração de vírus várias vezes 
maior do que a encontrada na secreção 
vaginal de uma mulher soropositiva. 
Além disso, o tempo de permanência 
do pênis em contato com a secreção va-
ginal é muito menor do que a da mulher 
em contato com o esperma. 

• Em geral, os homens coman-
dam a relação sexual, usando ca-

No Dia Internacional de Luta contra AIDs, 1º de dezembro, as
mulheres foram lembradas como as principais vitimas das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs), principalmente AIDS.
O aumento do número de casos de HIV na população feminina du-
rante a última década foi de 44% entre 1996 e 2005.
No Brasil, ao longo do tempo, a razão de contaminação pelo HIV 
entre os sexos vem diminuindo de forma progressiva. Em 1985, 
havia 15 casos da doença em homens para 1 em mulher. 
Hoje, a relação é de 1,5 para 1. 

Por que as mulheres são as 
maiores vitimas da AIDS?

misinha quando lhes interessa. Nos 
depoimentos aos grupos de apoio a 
portadores do HIV são comuns as 
histórias de maridos que tomavam 
como ofensa a sugestão de usar pre-
servativo. É como se a mulher o esti-
vesse acusando de ser infiel. 

• Embora não existam estatís-
ticas a respeito, a experiência dos 
médicos mostra que é grande o 
número de homens casados, apa-
rentemente insuspeitos, que gostam 
de uma aventura homossexual de 
vez em quando. “Eu afirmaria que 
a maioria dos homens que infecta-
ram suas mulheres foi contaminada 
numa relação homossexual”, decla-
ra o infectologista David Uip, de 
São Paulo. 

• Muitos casais param de usar pre-
servativos no momento em que consi-
deram que o relacionamento se tornou 
sério ou quando passam a morar juntos. 
“Para eles, o preservativo é como se 
fosse uma formalidade”, explica Dráu-
zio Varella. “É usado na época em que 
os parceiros se estão conhecendo, mas 
depois é abandonado.” 

Quem são as mulheres
que pegam Aids: 
• 76% são mães 
• 71% foram contaminadas por maridos ou 
namorados fixos 
• 59% descobrem que estão com o vírus depois 
que o marido adoece 
• 51% têm até o 1º grau completo 
• 41% têm entre 25 e 35 anos 40% trabalham 

Mulher luta contra DSTs/AIDS
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ESPORTE

Voleibol Master
A equipe disputou a quarta edição 
do Campeonato Brasileiro de Vo-
lei Master em Saquarema e não 
conseguiu repetir 2005, quando 
chegou a final e ficou com o vice 
campeonato. Esse ano a competi-
ção estava muito disputada, com 
jogos dificeis e o Sindpd ficou 
com a quinta colocação. Participa-
ram equipes de SP, RJ, MG e SC.

Futebol de Campo

O Sindpd faz bonito nos 
Jogos da Cidade

O Sindpd na categoria mascu-
lina de Basquete, terminou em 3º 
lugar na Etapa Municipal, após ser 
derrotado na semi-final por 87x85 
pela equipe do Isomodal do Tatua-
pé. Segundo os organizadores, foi 
a melhor partida da competição 
e deveria ser digna de uma final.          
Parabéns aos atletas do Sindpd.

NO LANCE
Futsal Master CAMPEÃO!!!!
Em 2007, o Sindpd obteve dois 
títulos na categoria masculina de 
veteranos, um na Copa RUVE e o 
outro com a Copa Comerciária do 
SESC, conquistando o bi-campe-
onato. Pela Copa São Paulo de 
Veterano, o Sindpd está na final e 
vai enfrentar a Unip.

Futsal Masculino
A equipe ficou com a terceira 
colocação na Liga Paulista e 
nossos atletas foram premiados 
como o melhor goleiro e o me-
lhor atacante da competição.

Voleibol Masculino
Na liga APV, o Sindpd foi cam-
peão ao vencer por 3x0 a equipe 
de Bom Jesus dos Perdões, já no 
Pré-Olimpico, a nossa equipe fi-
cou com a terceira colocação.

A equipe de veteranos do Sindpd 
conquistou o título do Campe-
onato Interclubes de 2007. Já na 
categoria principal desta mesma 
competição, estamos na disputa 
pelo 3º lugar.
O grande destaque de 2007, foi 
a classificação para disputar a 
Copa Kaiser em 2008.

Para isso, o Sindpd teve que pas-
sar por uma seletiva, que acon-
tece todo ano. Já na sua terceira 
participação, o Sindpd conquis-
tou uma das vagas para a maior 
competição de futebol amador 
da cidade de São Paulo.
Vamos torcer muito pelo Sindpd 
neste ano de 2008.

O Futsal Feminino, não conseguiu repetir o resultado de 2006, quando foi 
campeã na Etapa Municipal e nesse ano perdeu a final por 4x0 para a equipe do 
Industrial do Ipiranga.

A todos os veteranos do Sindpd, os nossos parabéns.

Torcida do Sindpd em Saquarema
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O Aquário de São Paulo apresenta aos 
seus visitantes uma oportunidade única 
de conhecer de perto a realidade de di-
versos ecossistemas aquáticos do Brasil 
e do mundo. Tudo isso num complexo 
de entretenimento, cultura e educação 
ambiental, com elevado nível de expo-
sição, funcionalidade técnica e pionei-
rismo na nossa cidade. O Aquário ainda 
é composto por outras atrações como o 
Vale dos Dinossauros e o Planetário.
O Aquário de São Paulo está localizado 
na Rua Huet Bacelar, 407, no bairro do 
Ipiranga, em São Paulo.  (11) 2273-5500

Turismo Urbano

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.
0300 789 55 66 - Para todo Brasil.
Custo de ligação local.

 A sua entrada é de graça e seus acom-
panhantes ainda têm um descontão. O 
talão contem 06 folhas válidas para 06 
peças com descontos de 50% e 20% a 
serem escolhidas no site www.cheque-
teatro.com.br; e sem prazo determi-
nado para utilização. Compre seu talão 
e ganhe vantagens em cinema, turismo 
e parques temáticos. Informações no 
Sindpd: Tel:(11) 3824-5635 Marcia e 
3824-5636 Carol

O Playcenter é o parque mais antigo da 
cidade. Fundado em 1973, atrai milhares 
de pessoas e a diversão é garantida. Sen-
do o primeiro grande parque fundado na 
Capital Paulistana, os brinquedos foram 
elaborados de acordo com os moldes eu-
ropeus, trazendo muita adrenalina aos fre-
qüentadores. Fica na marginal Tietê, com 
entrada pela Rua José Gomes Falcão, 20, 
Barra Funda. (11) 3350-0199

Considerado o maior parque temático 
coberto da América Latina, O Mundo da 
Xuxa oferece 18 atrações importadas para 
a diversão da criançada. Entre os brinque-
dos estão uma montanha russa, carrinho 
de bate-bate, um simulador e um carros-
sel, 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. 
O Mundo da Xuxa fica no SP Market.

O Parque da Mônica é um parque de di-
versão temático com os personagens da 
turma da Mônica, localizado no Shop-
ping 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. (11) 3093-7766.

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

SOCIAL

No Thermas do Vale, há locais agradáveis 
para relaxar e fugir da rotina agitada do 
dia-a-dia. O Clube oferece opções para to-
das as idades e gostos, com playgrounds, 
passeio a cavalo, alamedas arborizadas, 
jardins, pista de corrida para carrinhos off-
road, entre outros. Fica na Av. Lineu de 
Moura, 205 - Vale dos Pinheiros, São José 
dos Campos. (12) 2136-8888

O Wet`n Wild tem atrações para todos os 
gostos e idades. Entre elas, o Wave La-
goon, que simula dezoito tipos de ondas 
diferentes, numa área de 2.420 metros 
quadrados. Elas alcançam até 1,20 me-
tro de altura, dando a impressão de um 
banho de mar de verdade, com uma pro-
fundidade que varia do raso até 2,5 me-
tros. Fica na Rodovia dos Bandeirantes, 
km 72, em Itupeva -  (11) 4496-8000

São centros de atividades na capital, inte-
rior do estado e em todo o país, oferecendo 
extensa programação de atividades e ser-
viços. Para associados do SINDPD e seus 
dependentes (pais, filhos até 20 anos e côn-
juge), preços diferenciados na confecção 
da carteirinha. Somente serão emitidas car-
teirinhas para associados que trabalhem em 
empresas contribuintes do SESC.

Teatro Fábrica São Paulo, desconto de 
50% (apresente a carteira de associado 
e RG) - (11) 3255-5922/3258-8140 
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Seu descanso merecido
Caraguatatuba
Pousada Farol das Gaivotas - Praia Martim de Sá 
com desc. de 10% Reservas: (11) 6152-7399/6152-0245 
- www.faroldasgaivotas.com.br

Hotel Fazenda Bosques do Massaguaçu - Praia 
de Massaguaçu com Desconto de 15% - Reservas:  
(12) 3884-1046  - www.cfbm.com.br

Ilhabela
Hotel Nha Chica -  Praia do Perequê com Desconto de até 50% 
- Reservas: (11) 5082-4009 / 5539-1797 (Srª Darci)

Itanhaém
Pousada Suarão - Desconto de 10% a 20% - Reservas: 
(13) 3422-1073 - www.pousadasuarao.com.br

Dom Gambini Parque Hotel - Desconto de 10% - 
Estrada da Moenda S/N, Zona Rural  - Caixa Postal 11  -                      
Tel.: (13) 3424-3000  - www.domgambini.com.br

Colônia de Férias Chico Amaro - Diária R$ 40,00 
(menores de 5 anos, não será cobrada diária). Incluso: café, 
almoço, jantar, pernoite. Reservas: Deptº social do Sindpd      
(11) 3824-5635/ 5636 e no Sindpd www.sinfer.org.br

Peruíbe
Hotel Chalé dos Coqueiros - Desconto de até 50% 
Reservas: (11) 5082-4009 / 5539-1797 (Srª Darci)

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

Paraty
Pousada Caminho do Ouro - Desconto de 5% (Flip, 
Reveillon e Carnaval); 10% (alta temporada); 20% (baixa 
temporada) e 10% (consumação de alimentos) Tel.: (24) 3271-
6548 - www.pousadacaminhodoouro.com.br 

Pousada Caborê - Desc. 10% - Av. Caborê, nº 12 - Tel.: 
(24) 3371-4482/3371-7520 - www.pousadacabore.com.br

Pousada Villa Harmonia - Desconto de 20% - R. das 
Acácias, 07- Caborê -  Tel.: 24-3371-2334/3371-1330  
- www.pousadavillaharmonia.com.br

São Sebastião
Gaivota Praia Hotel - Desconto de 10% - Reservas: (12) 
3861-1243 - www.gaivotapraiahotel.com.br

Ubatuba
Hotel Lagoinha – Desconto 15% e 25% - Reservas: (12) 
3843-1316 - www.hotellagoinha.com.br

Residencial Recanto das Tulipas - Desconto de 15% 
- Reservas: (12) 3835-3133 site: www.recantodastulipas.tk

Hotel Nosso Cantinho - Desconto de 10% a 15%. 
Reservas: (12) 3842-1417/1051.

Pousada Maui - Praia das Toninhas - Desc. de 5% a 20%. 
Tel.: 12 - 3843-3886/3842-3880 - www.pousadamaui.com.br

Valinhos
Praia e Campo Associação Recreativa e Cultura - 
Reservas: (11) 3107-4916

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

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

Grande Hotel  - Campos do Jordão e Águas de São Pedro - 
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

Cunha
Pousada Dona Felicidade - Desc. 20% - (11) 3931-4459 e 
(12) 3111-1878 -  www.pousadadonafelicidade.com.br

São Paulo
Clube de Campo Alpes da Cantareira - Av. Cel. 
Sezefredo Fagundes, 19600 - Santana  - Tel: (11) 3721-2112 
– www.mosaicoseguros.com.br

Araçoiaba da Serra
Hotel Fazenda Araçoiaba - Desconto de até 50% - 
Reservas: (11) 5082-4009 / 5539-1797 (Srª Darci)

Piedade
Hotel Fazenda Vale do Funil - Desc. de até 50% - 
Reservas: (11) 5082-4009 / 5539-1797 (Srª Darci)

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

Pousada Torre Branca - Desconto de 10% Reservas:  
(11) 3717-1834 ou (35) 3438-1833  www.torrebranca.com.br

Presidente Epitácio
Colônia de Férias Guarino Fernandes - Diária de 
R$ 40,00 - Reservas: Departamento social do Sindpd -            
(11)- 3824-5635 e 3824-5636 e nas Regionais do Sindpd. 
Menores de 5 anos, não será cobrada diária. Incluso: café, 
almoço, jantar, pernoite - www.sinfer.org.br
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Ilha Flat

Ubatuba

Paúba

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 – 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.
Caraguatatuba – Massaguaçú - Localizada ao norte de Caraguatatuba, os 
apartamentos acomodam de 6 a 8 pessoas e estão equipados com TV, co-
zinha completa e ventiladores de teto. O condomínio possui ainda piscina, 
sauna, churrasqueira e quadras esportivas. É necessário atestado médico 
para utilização da piscina.
Ilhabela - Localizada na Praia do Portinho, as casas acomodam de 4 até 6 
pessoas, são totalmente equipadas com TV, microondas, geladeira e fogão.
Ilhabela – Localizado na Praia do Perequê o Ilha Flat Hotel a 3 km da bal-
sa, os flats são equipados com ar-condicionado, frigobar, microondas, TV 
a cabo (Sky), ventilador de teto, cofre individual e telefone. O hotel possui 
restaurante (não incluso no valor do pacote), salas de ginástica, saunas, 
quadra de tênis, piscinas adulto e infantil, sala de TV e DVD, sala de leitura 
e salão de jogos. Períodos de quarta a quarta e finais de semana.
Ilhabela – Localizada na Praia do Perequê, as casas, acomodam de 6 
até 8 pessoas, são equipadas com TV, microondas, geladeira, fogão e 
utensílios de cozinha e churrasqueira. 
São Sebastião -  No Condomínio Porto Paúba, os apartamentos possuem 
cozinha completa,TV a cabo e ventiladores de teto, você também pode 
usufruir as piscinas (adulto e infantil), restaurante (refeições não inclusas), 
churrasqueiras, salão de jogos e sauna. Acomodações são para 4 pessoas 
(independente da idade) e uma criança de até 5 (cinco) anos.
Ubatuba - Localizado 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, churrasqueira e salão de jogos.
Ubatuba - Localizado na Praia da Lagoinha, são 2 chalés que acomo-
dam até 04 pessoas e são equipados com TV, geladeira, fogão e uten-
silios. Próximo aos chalés estão cachoeiras e trilhas , além da praia de 
Lagoinha, muito frequentada pelos turistas.

Ilhabela

Massaguaçú

Bertioga
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FATECSP/IPEP (São Paulo)- desconto de 50,08%
FATECSP/IPEP (Campinas)- desconto de 30%
FEFISA – desconto de 20%
FERNÃO DIAS – desconto de 20% a 40% 
FESPSP (Sociologia e Política) – desconto de 10% 
FIA – desconto de 10% 
FIAP – desconto 10% e 19% (somente Pós-Graduação-
dependentes não tem direito o desconto) 
FIG/UNIMESP (GUARULHOS) - desc. de 20% a 40% 
FINTEC - desconto de 10% (consultar depto. Social)
FIZO – desconto de -5% a 20% 
FMU – desconto de 20% (somente ingressantes a partir 
de 2008) e 10% para alunos que ingressaram em 2007 
IESA – desconto de 7% a 25% 
IMPACTA – desconto de 30% 
INPG – desconto  consultar com o  depto. Social 
INTEGRADAS DE JACAREÍ – desconto de 10% a 20%
IPEP/CAMPINAS – desconto de 15% e 30% 
IPEP/SP – desconto de 15% e 45,28%  
ITALO BRASILEIRA – desconto de 15% a 20% 
MACKENZIE - desconto de 10% nos cursos de 
Pós-Graduação Latu Senso
MAGISTER – desconto de 20% 
FAMA (Faculdade Mauá) – desconto de 10% 
FAMEC (Faculdade Montessori) – desc. (consulte o Social) 
METROCAMP – desconto de 5% a 15%. 
PUC/SP – desc. de 10% (somente para Pós-Graduação) 
RADIAL – desconto de 10%
RIO BRANCO - desconto de 15% 
SENAC - desc. de 10% (somente Pós-Graduação Latu Senso) 
TIBIRIÇÁ – desconto de 5%
UMC – desconto de 20% (exceto medicina) 
UNI-A – desconto de 10% a 30%
UNIABC – Consulte desconto com o Social 
UNIBERO – desc. de 10% a 15% (somente período noturno)
UNIB – desconto de 22% a 33% (exceto para cursos de 
Graduação Tecnologicos) 
UNICAPITAL – desconto de 20% a 30% 
UNICASTELO – desc. de 10% (ingressantes a partir de 2006)
UNICID – desc. de 5% a 15% (exceto cursos na área da 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 
UNG - desconto consulte depto. Social 
UNINOVE – desc. de 40% na sexta mensalidade do semestre 

SOCIAL

Faculdades
AIEC - desconto de 5% - faculdade via internet reconhe-
cida pelo MEC 
ANGLO LATINO - desconto de 20% 
ANHEMBI MORUMBI - desconto de 10% (com exceção 
de alguns cursos) 
BRAZCUBAS - desconto de 20% (exceto para cursos 
modulados, de mestrado e extras)
BRASILIA - desconto de 10% + 15% para pagamento no 
1° dia do mês de vencimento
FACULDADE BUTANTÃ - consulte o depto.
CEINTER - FACULDADE INTERAMERICANA - desc. de 20% 
FACULDADE CHAFIC - desconto de 25%
DRUMMOND - desconto de 30% (noturno) e 40% (diurno) 
- somente para ingressantes a partir de julho de 2005
EUCLIDES DA CUNHA - desconto de 10%
ESAMC (Santos) - consulte o depto. Social 
ENIAC - desconto de 20% 
ENSINO UNI-TÉCNICO- PRÉ VESTIBULAR PARA A FA-
TEC - desconto de 32%. Tel: (11) 3227-0030 Prof. Paim
FAAC (COTIA) - desconto (consulte o Social) 
FAATESP/CETTAA – POLITEC – ÁLVARES DE AZEVE-
DO - desconto de 10% 
FAESP (Faculdade Campos Elísios) – desconto de 20% 
e 10% para dependentes
FAESP – Faculdade A. Einstein de São Paulo/FAETEC – Fa-
culdade de Tecnologia A. Einstein - desconto de 20% e 15%
FACULDADE DE TECNOLOGIA JOÃO XXIII - desconto 
30% (noturno) e 40% (diurno) - somente para ingressantes a 
partir de julho de 2005) 
FACULDADE FLAMINGO - desconto de 10%  
FACULDADE DE TECNOLOGIA DAS AMÉRICAS – desc. de 10%
FACULDADE DE TECNOLOGIA FLAMINGO – desc. de 10%  
FACULDADE IDEPE- desconto de 20% 
FACULDADES INTEGRADAS PAULISTA - consultar ta-
bela de desconto com o Depto. Social do Sindpd 
FACULDADES INTEGRADAS TERESA MARTIM - des-
conto 10%. Somente ingressantes em 2007 
FACULDADES INTEGRADAS TORRICELLI - desconto 
de 5% a 20% (tabela no depto. Social do Sindpd)
FACULDADES PAULISTA DE ARTES - desconto 15%
FACULDADE SUMARÉ – tabela de desc. com o Depto. Social 
FACULDADES THATHI – desconto de até 50%
FAMATER - desconto de 25% 
FAMOSP – desconto de 15% 
FASP - descontos de 10% e 15%- (Somente para alunos 
ingressantes em 2006)
FASUP – desconto de 11% a 20% 

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 descon-
tos. Dúvidas pelo Tel.: (11) 3824-5600, ramais 5635 e 5636, com Carolina 
e Márcia. Os descontos concedidos estão sujeitos a alterações.
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UNIP – consulte desconto no depto. Social do Sindpd 
UNIPAULISTANA – desconto depto. Social (somente 
para ingressantes em 2008) 
UNISA – desconto de 19% a 30,5%
UNISANT ‘ANNA- Consulte desconto no social (somente para 
ingressantes no ano letivo de 2006 a partir do mês de maio)
UNITOLEDO (Araçatuba) - Consulte desconto com o Social
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO (Campus São Paulo) – 
desconto de 10% (para obter o desconto é necessário atingir 
o minimo de 30 alunos/associados, consulte depto. Social) 
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS – desconto de 5% (Gradu-
ação noturno e Pós Graduação) e 10% (Graduação diur-
no). Curso de Filosofia não há desconto.
UNIVERSIDADE SÃO MARCOS – desconto 10% a 20% 
(Graduação “exceto Administração e Pós Graduação)
UNOEST - Consulte desconto com o Social
 
Colégios
BENTO QUIRINO (Campinas)- desconto de 30%
BRASILIA (São Bernardo do Campo/Diadema) – desconto de 
15% (até o dia 06 + 10%) 
BRAS LEME – desc. de 10% para o 1° filho e 15% para os demais 
CIAM – desconto de 10% 
CEINTER - desconto de 20% (ensino médio e técnico)
COLÉGIO A. EINSTEIN - desconto de 20% 
COLÉGIO ALVORADA - desconto: ensino médio de 25% 
a 45% ; fundamental de 25% a 55% (somente para in-
gressantes a partir de julho de 2005) 
COLÉGIO ANGLO LATINO - desconto de 20%
COLÉGIO DAS AMÉRICAS – desconto de 10% 
COLÉGIO CALIFORNIA – desconto de 10% a 20% 
COLÉGIO DONA LEONOR MENDES DE BARROS (São 
Bernardo do Campo) - desconto de 10% 
COLÉGIO DOMUS SAPIENTIAE - desconto de 10%
COLÉGIO DRUMMOND/PONTE RASA - desconto de 25% 
a 60% (somente para ingressantes a partir de julho de 2005) 
COLÉGIO DRUMMOND/TATUAPÉ - desconto de 25% a 
50% (somente para ingressantes a partir de julho de 2005) 
COLÉGIO EGO SUM (São Paulo) - desconto de 40%
COLÉGIO FLAMINGO – desconto de 10% 
COLÉGIO IMPACTA - desconto de 30% e 40% 
COLÉGIO JARDIM BONFIGLIOLI - consultar desconto 
no depto. Social do Sindpd
COLÉGIO MARIA JOSÉ (Unidade I e II)- Desconto de 15%
COLÉGIO MARIA MONTESSORI - desconto de 20% 
EUCLIDES DA CUNHA – desc. de 20% (período da manhã) 
ENIAC – desconto de 20% (tarde e noite)
ESCOLA JOÃO XXIII – desconto de 25% A 60%(Somen-
te para ingressantes a partir de Julho de 2005)
ESCOLA PAULISTA DE AGRIMENSURA - desc. de 20% anuidade 
ESCOLA TÉCNICA TREINASSE- SANTOS- desconto de 
20% na matrícula, e 10% nas mensalidades.
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10% 
ITALO BRAILEIRA – desconto de 20% 
LITTLE BABY – Recreação Infantil, Berçário ao Jardim e 
Flat Infantil 24 hs – desconto de 12% 
MACKENZIE - desconto de 10% a 25%  
MAGISTER – desconto de 5% a 20% 
MATER AMABILIS – desconto de 20% (anuidade)
METROCAMP – Colégio Progresso Campinense – Ensi-

no Médio e Educação Infantil – desconto de 5% 
MONTESSORI SANTA TEREZINHA – desconto 10% 
RADIAL – desconto de 10% 
RAMOS DE AZEVEDO - desconto de 20% (anuidade)
UMCTec (Campus Vila Lobos) – desconto de 10% 
UNI-A – desconto de 25% 
UNISA – desconto de 20% a 31,3%

Cursos Técnicos 
ABRA – ACADEMIA BRASILEIRA DE ARTE – desc. de 20% 
ALTERWEB INFORMÁTICA – desconto de 25% 
ALL EXPERTS TREINAMENTO - desc. de 5% a 15%
BRASILIANO & ASSOCIADOS – desconto de 15% 
CENTRAL DE CONCURSOS – desconto de 5% 
EUCLIDES DA CUNHA – desconto de 15% 
ENIAC – desconto de 20% ( Informática, Turismo, Hotela-
ria, Gestão de Negócios ) 
FUTURE SCHOOL - desconto de 10% e 35% para gru-
pos fechados de 08 alunos.
G&P TREINAMENTO – desconto de 15%
IMPACTA – desconto de 5% a 15% (Turmas fechadas 
verificar tabela)
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10%
NEXTVIA TREINAMENTOS E ITIL E COBIT FUNDAN-
TIONS - desconto de 15%. 
PORTAL DOS CONCURSOS - SANTOS - desc. de 20%
SENAC – desconto de 5% (Qualificação profissional e téc-
nicos) e 10% (Livres, Extensão Universitária e Eventos)
TREINASOFT – desconto de 15%a 50% 
UPNGO TRAINING - desconto de 5% e 10%
UMC TEC - desconto de 10%
EIT - Escola de Interpretação Teatral - desconto de até 
50% na matricula e 10% nas mensalidades 
EXECUTRAIN BRASIL (Treinamentos e Cursos de In-
formática) - desconto de 15% (Cursos Presenciais) e 
25% (Treinamentos E-Learning)
 
Idiomas 
CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS (São 
Bernardo do Campo) - desconto de 15%
CENTRO CULTURAL AMERICANO (CAMPINAS) - des-
conto de 10% a 20% 
CNA (S. J. Rio Preto)- desc. de 30% - Tel.: 17 – 3234-1739
FISK - desconto de 10% a 20% (nas unidades conveniadas) 
FISK (Santos) - desconto de 10 a 50% 
MANDARIM - Escola de Língua Chinesa - desconto de 10%
MACKENZIE - desconto de 10%
REACH INTERNATIONAL IDIOMAS - desconto de 10%
ROSA BLANCA CONSULTORIA DE IDIOMAS – des-
conto de 10% a 15%
SENAC - desconto de 10% 
SPEAK WORLD - LANGUAGE SERVICES - desconto de 40%
UNI-A – desconto de 50%. Inglês e Espanhol 
YAZIGI (Chácara Flora) – desconto de 10% a 20%
YAZIGI (S.B. do Campo) - desc. de 10% - Rua Rancagua, 34
YAZIGI (Consulte unidades no site do Sindpd) - desconto de 10%
YELLOW BLACK - desconto de 20%
YESKY IDIOMAS CAMBUI - CAMPINAS - desconto de 
15% e 20% 
WIZARD (50 endereços) – desconto de 15%
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