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Parece brincadeira ou rima. 
Nem uma coisa nem outra, foi, ape-
nas, o que aparentemente vivemos 
no mês de julho, com o início dos 
Jogos Panamericanos em 13 de ju-
lho, com uma linda festa de abertu-
ra, de encerramento e o maravilhoso 
desempenho dos atletas brasileiros 
ao superar todas as expectativas e 
coroar de êxito o trabalho dos orga-
nizadores e voluntários que deram 
um brilho especial ao torneio. 

No meio desta alegria toda, a 
infelicidade do acidente da TAM 
em São Paulo, no dia 17 de ju-
lho, onde morreram cerca de 200 
pessoas, assustou os brasileiros e 
promoveu uma comoção nacional 
e internacional. Alguns oportunis-
tas, como a revista Veja e a Rede 
Globo, se aproveitaram deste tris-
te evento para fazer uma política 
sórdida e eleitoreira no sentido de 
caçar culpados no Planalto. Os gol-
pistas chegaram ao cúmulo de res-
ponsabilizar o presidente Lula pelo 
acidente da TAM.

A crise aérea existe e é grave, 
precisa ser resolvida e rapidamen-
te. Agora culpar o governo pelo 
acidente já é oportunismo, falta 
de caráter e de bom senso. A caixa 
preta do avião foi encontrada e irá 
resolver as reais causas do descon-
trole do avião que provocou o cho-
que com o prédio e sua explosão.

O que quero ressaltar aqui 
foi que a imprensa em geral não 
falou sobre quase nada que não 
fosse o acidente da TAM e sobre 
o PAN durante todo o mês de ju-
lho. A grande imprensa precisa ser 
mais positiva, construtiva e prestar 
serviços de esclarecimento e cons-
cientização da população com me-
nos sensacionalismo.

No episódio do PAN, não faltou 
ufanismo e sensacionalismo, será 
que as meninas do vôlei são mesmo 
a grande decepção nacional? Claro 
que não, elas são valorosas e sem-
pre defenderam o Brasil com honra 
e competência.

Será que a saída antecipada dos 
atletas de Cuba foi mais importan-
te do que o desempenho dos atletas 
cubanos? Cuba ficou com a segunda 
colocação no quadro geral de meda-
lhas e o desempenho de sua equipe 
de atletas exemplar, e foi a menor 
deserção que já teve em competi-
ções internacionais.

Os atletas brasileiros superaram 
as expectativas pelo trabalho feito, 
nos últimos anos, para a maioria das 
modalidades esportivas, com mais 
incentivos públicos e privados. 

No acidente da TAM, as fa-
mílias foram invadidas em sua 
dor e intimidade para ocuparem 
as primeiras páginas e os horários 
nobres, principalmente, pela Veja 
e pela Globo. A vida das vítimas, 
de poucos sobreviventes e fami-
liares vasculhada e dramatizada. 
Tudo em nome das vaidades dos 

órgãos de imprensa e disputas 
milionárias de “Ibope”.

Enquanto tudo isto acontecia, 
a imprensa “esqueceu” de mos-
trar que a vida no País continuava, 
que a Reforma Política e Tributá-
ria continuaram sendo debatidas 
no Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social - CDES, que o 
IBGE continuou fazendo suas pes-
quisas e apurando o crescimento na 
produção industrial, a queda do de-
semprego no País, que foi medido 
o desempenho das Universidades 
brasileiras e tantas outras coisas fo-
ram acontecendo. 

Aqui no Sindpd compramos 
nossa sede, ganhamos batalhas im-
portantes em defesa dos trabalhado-
res, fizemos bons acordos de PLR 
e Salariais, iniciamos a organização 
da Sindpdfest, que tradicionalmente 
acontece em novembro, assinamos 
novos convênios para os associa-
dos, ampliamos os debates sobre o 
Anexo 2 da NR-17 e outras ques-
tões ligadas diretamente ao bem-es-
tar dos trabalhadores da Categoria.

A vida continua e cada vez me-
lhor para os trabalhadores brasilei-
ros, não podemos ter nosso espírito 
e nossa vida abalados pelas man-
chetes, devemos ter bom senso e 
tranqüilidade para avaliarmos o real 
e abolirmos o sensacionalismo de 
nossas vidas. 

Boa leitura!

presidente

Nem tudo foi
  PAN ou TAM
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JURÍDICO

Jurídico do Sindpd ganha 
processo histórico

PRODESP é condenada a indenizar digitadora 
acometida de LER/DORT por danos materiais e morais.

Em processo movido atra-
vés do Departamento Jurídico 
do SINDPD, houve a condena-
ção da Prodesp ao pagamento 
de indenização por danos mate-
riais e morais à ex-funcionária 
Marlene Cardoso da Rocha, em 
decorrência de LER/DORT que 
a acometeu, em atividades de 
digitação.

A 11ª Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho - TRT/
SP, por unanimidade de votos, 
confirmou sentença que deter-
minou à empresa o pagamento 
de pensão mensal, desde a de-
missão ocorrida em 7 de março 
de 1988 até a data em que Mar-
lene vier a completar 65 anos 
de idade, acrescida de outras 
verbas e, ainda, de indenização 
equivalente a cem vezes o valor 
atualizado do salário mínimo, a 

título de danos morais, confor-
me acórdão no 20060285910, 
sendo Relator o Juiz Carlos 
Francisco Berardo.

O Tribunal Trabalhista da 
2ª Região confirmou sentença 
que reconhecera a responsabi-
lidade da Prodesp pela doença 
ocupacional, em decorrência 
do número excessivo de to-
ques por hora e do mobiliário 
inadequado.

Marlene já recebeu o valor 
principal da indenização, perante 
a 87ª Vara do Trabalho da Capi-
tal, aguardando, agora, o recebi-
mento da pensão mensal, a contar 
da data em que foram elaborados 
os cálculos de liquidação.

Trata-se de sucesso histó-
rico, pois não consta haver, até 
agora, condenação da empresa, 
em qualquer outro processo, em 

razão de LER/DORT, tendo por 
base o Código Civil.

O processo em questão, assis-
tido pelo advogado do SINDPD 
dr. Antônio José de Arruda Re-
bouças, teve início em uma das 
Varas Cíveis de São Paulo, sen-
do depois remetido à Justiça do 
Trabalho, com distribuição para 
a 87ª Vara, em face da Emenda 
Constitucional no 45.

Advogado Previdenciário do 
Sindpd, Dr. Antônio Rebouças
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Tecban 
paga PPR

No mês de junho deste ano, 
o Sindpd assinou novo acordo 
anual do Plano de Participação 
dos Resultados – PPR -, com a 
Tecban e a Comissão de Funcio-
nários da empresa, onde uniu-
se o ganho aos Resultados da 
Empresa, Resultados da Área e 
Resultados Individuais.

A Tecban já antecipou o 
pagamento da PPR, referente ao 
ano de 2007, no dia 02 de julho, 
onde os funcionários receberam, 
em média, 0,6% salários-base.

Em janeiro de 2008, depois 
de apurado os resultados do exer-
cício 2007, a empresa fará o pa-
gamento complementar da PPR.

O novo sistema é um banco 
de dados que permite a elaboração 
e transmissão das convenções e 
acordos coletivos via Internet e será 
aberto a consultas dos trabalhado-
res, os quais poderão acessar todos 
os conteúdos das negociações cole-
tivas em vigor no País.

Com esta nova ferramenta, o 
MTE proporciona mais agilidade e 
transparência nas relações de traba-
lho, pois o sistema facilita o cum-
primento do artigo da Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT), que 
determina que os registros e arqui-
vos sejam depositados no MTE. 

A próxima etapa será a inclusão 
de um novo módulo, que permitirá 
o agendamento eletrônico e a orga-
nização dos processos de mediação 
realizados pelo MTE, via Internet. 
Com isto, o trabalhador poderá con-
sultar via on-line os pisos salariais, 
reajustes, contribuições assisten-
ciais e os benefícios firmados entre 
os sindicatos e as empresas. 

Visite o site do Ministério do 
Trabalho e Emprego (http://www.
mte.gov.br), na barra do menu cli-
car “Relações de Trabalho” e en-
trar em “Registro de Convenções 
e Acordos Coletivos de Traba-

lho“, nesta tela clique em “Con-
sultar Instrumentos Coletivos 
Registrados”: Vai abrir uma janela 
para consulta da convenção coleti-
va ou acordo que está procurando.
Consulte pela seguinte opção: UF 
de Registro e escolha SP.

A primeira Convenção Coleti-
va registrada é a do Sindpd, sob o 
número SP 000001. Outros Acor-
dos do Sindpd estão lá registrados 
e vários outros  serão em breve fe-
chados e, também, registrados on-
line. Se tiver alguma dificuldade 
em encontrá-los ligue para o Sin-
dpd e se informe.

Acordos Coletivos On-line
O Sistema Mediador

O Sindpd já participa e tem registrado on-line, no site do 
Ministério do Trabalho e Emprego, a Convenção Coletiva 2007.

SINDICAL

PRODAM

Assembléia Aprova Acordo 
e Plano de Carreira

Depois da decretação do estado 
de greve e mobilização, os emprega-
dos da Prodam, que  compareceram 
de forma maciça à assembléia convo-
cada pelo Sindpd no dia 19/04/2007, 
aprovaram a renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho complementar  
à Convenção Coletiva.

Os salários foram corrigidos 
pelo índice IPC/FIP, com a manu-
tenção de todo o acordo anterior, e a 
correção das cláusulas econômicas, 
como vale alimentação, refeição, 
auxílio creche e bolsa de estudo, 
auxílio a pais de filhos excepcio-
nais, entre outras. Também foi con-
quistada a Implantação do Plano de 
Carreira, que era uma antiga reivin-

dicação dos trabalhadores, e que já 
produziu os primeiros resultados no 
mês de junho.

Parabéns aos trabalhadores da 
Prodam, que para forçar uma ne-
gociação séria com propostas con-
sistentes decretaram o estado de 
greve e se mantiveram mobilizados 
durante todo o processo de negocia-
ção, até a assinatura do acordo.
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SINDPD impede na Justiça 
desconto dos dias parados

A DATAPREV está proi-
bida de descontar do salário 
de seus empregados os 14 dias 
em que estiveram em greve. A 
paralisação foi uma resposta à 
conduta inflexível da empresa 
durante o processo de nego-
ciação de acordo coletivo de 
trabalho. De reajuste salarial, 
ela aceitava conceder apenas 
3%; de abono, não admitia pa-
gar mais do que R$ 500,00; o 
ticket alimentação,  elevaria 
só para R$ 18,50. Ao sinalizar 
que esta era a proposta final, 
a DATAPREV provocou a in-
surreição dos trabalhadores, 
confiantes de que as condições 
poderiam ser melhoradas. Pa-
raram como forma de pressio-
ná-la a rever os números.

A paralisação deu resultado. 
A empresa cedeu, elevando o ín-
dice de reajuste para 4,5%, o abo-
no para R$ 1.265,00 e o vale-re-
feição para R$ 19,50, valores que 
satisfazem os empregados.

Entretanto, de forma unilate-
ral, e, portanto, arbitrária, infor-
mou que descontaria os dias de 
paralisação, à base de três dias 

por mês. Sequer propôs compen-
sação, condição que os trabalha-
dores aceitavam discutir.

O SINDPD prontamente rea-
giu diante da ilegalidade da con-
duta patronal e ingressou na Jus-
tiça com uma ação pleiteando a 
vedação do desconto. Patrocinada 
por um dos advogados de seu De-
partamento Jurídico, o dr. Antônio 
Rosella, a ação foi vitoriosa.

Apreciando-a em sede 
de tutela antecipada, a I. Ju-
íza Beatriz Helena Miguel 
Jiacomini, da 4ª Vara do 
Trabalho, concedeu limi-
nar “para que a reclamada 
se abstenha de efetuar des-
contos nos salários dos em-
pregados referentes aos dias 
de paralisação, sob pena de 
aplicação de multa diária de 
R$ 100.000,00, revertida a 
favor do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador”.

A decisão foi judiciosa, 
posto que a lei de greve não 
autoriza empregador a impor 
sanções, por sua conta, aos tra-
balhadores que têm a paralisa-
ção como único meio eficaz de 
demover patrões recalcitrantes.
Agora, por certo, de duas uma: 

ou a empresa vai esquecer o arrou-
bo de autoritarismo - fazendo do 
dito como não dito, ou se adequará 
à regra que cabe ao caso, aceitando 
negociar os dias parados.

A vitória do SINDPD teve 
repercussão no País inteiro, dian-
te do quadro de carreira de nível 
nacional, da DATAPREV. 

Greve da 

DATAPREV

SINDICAL
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Dra. Lucíola, a primeira
Delegada do Trabalho de São Paulo

SINDICAL

Lucíola Rodrigues Jaime foi 
nomeada Delegada Regional do Tra-
balho do Estado de São Paulo. A ex-
subdelegada do Trabalho de Osasco 
e Região, Lucíola, substituiu Márcio 
Chaves Pires, com o apoio das enti-
dades sindicais. Recebeu este apoio 
em vista do reconhecimento dos 
dirigentes sindicais pelo seu traba-
lho voltado à saúde e segurança do 
trabalhador, durante os 19 anos em 
que esteve à frente da subdelegacia 
do Trabalho de Osasco e Região e 
como chefe da Fiscalização. 

Foi uma das responsáveis pela 
elaboração da metodologia de mapa 
de riscos de acidentes do trabalho, 
com base no ponto de vista do tra-
balhador e pelo cumprimento da 
Lei de Cotas. 

A atual Delegada é conhecida 
pela ação que sempre desenvolveu 
junto aos sindicatos e centrais sindi-
cais. Uma de suas primeiras ações, 
após à sua posse, foi marcar uma 
reunião com o Conselho Sindical 
e outra com as centrais sindicais. 
Costuma dizer que para defender 
os trabalhadores e fiscalizar as re-
lações de trabalho precisa dos tra-
balhadores e somente esta parceria 
com eles é que permite ter sucesso 
e cumprir as metas. 

As reuniões foram realizadas 
na DRT/SP - Delegacia Regional do 
Trabalho do Estado de  São Paulo e 
sua intenção é reproduzi-las nas sub-

delegacias e  Conselhos Sindicais de 
todo o Estado de São Paulo.

“Chamei as centrais e os sindica-
tos de trabalhadores, aqui, para esta-
belecer prioridades do Estado, e con-
ciliá-las com as prioridades nacionais. 
Vamos, também, chamar os empre-
sários para agirmos juntos”, afirmou 
Lucíola para os dirigentes sindicais 
e, também, ressaltou pretender priori-
zar a fiscalização ao trabalho rural e o 
combate ao trabalho escravo. 

Para João Baptista, diretor do 
Sindpd e Coordenador do Conselho 
Sindical do Estado de São Paulo, 
“será um avanço ter como Delegada 
uma mulher atuante e comprometida 
com a melhoria de vida dos traba-
lhadores e que respeita as entidades 
sindicais. Uma mulher com essa his-
tória e com seu compromisso pela 
unidade do Estado com o mundo do 
trabalho trará muitos ganhos para o 
desenvolvimento social e profissio-
nal dos trabalhadores brasileiros”.

Auditora Fiscal do 
Trabalho, permaneceu 
por 19 anos como Sub-
delegada do Trabalho 
em Osasco, até agosto de 
2003, quando assumiu as 
funções de Chefe da Fis-
calização do Trabalho no 
Estado de São Paulo, até 

14/02/2007. Graduada em 
Belas Artes e Advogada, é au-
tora de livros e artigos diversos 
relacionados ao Trabalho. Pre-
cursora do trabalho conjunto e 
a busca de parcerias entre as vá-
rias Instituições que lidam com 
o Trabalho, tem como princi-
pais realizações: criação do mo-
delo de Mapa de Riscos feito 
por cipeiros; a implantação, em 
13 estados brasileiros, da “Es-
cola do Futuro Trabalhador”, 
propiciando o treinamento de 
3.9 mil professores, atingindo 
154 mil alunos; implantação do 
controle de CIPAs em Osasco, 
considerado o mais eficiente 
do País na fiscalização indireta; 
criação do Programa de Inclu-
são de Pessoas com Deficiência 
no Estado de São Paulo, sendo 
responsável pelo registro, até 
sua saída da Chefia da Fiscali-
zação, de 60.605 pessoas com 
deficiência, entre várias outras.

Dra. Lucíola durante apresentação do 
Conselho Sindical. Ao fundo, os diretores 

do Sindpd, Ivan e João Baptista.
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Municípios se unem pelo progresso

araraquara

Dezesseis prefeitos da região se 
comprometeram com a instalação 
do Cefet (Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica) em Araraquara. O 
objetivo é que Araraquara seja uma 
das primeiras a receber a unidade 
de ensino das 150 cidades-pólo que 
serão contempladas com o Cefet 
até 2010. A unidade vai beneficiar 
1.800 jovens, anualmente, de todas 
as cidades próximas, capacitando-

os para o mercado de trabalho 
em tecnologia da informação e 
agroindústria. 

Para diferenciar ainda mais 
a contrapartida apresentada ao 

Ministério da Educação, a Prefei-
tura de Araraquara disponibilizou 
uma área de 60 mil metros quadra-
dos, localizada próxima ao Shop-
ping Jaraguá.  Dentre os benefícios 
descritos no projeto estão também 
a rede de água e esgoto, linha de 
transmissão de energia, iluminação 
externa e manutenção durante cin-
co anos, pavimentação e manuten-
ção por cinco anos, cessão de uso 

de uma área esportiva de 9.000 m², 
a ser construída pelo município, 
contendo vestiários, almoxarifado. 
O local será usado para práticas es-
portivas e educacionais.

O prefeito Edinho Silva agra-
deceu a colaboração de todas as 
prefeituras, empresas, usinas, enti-
dades de classe, cidadãos que cola-
boraram na busca pela implantação 
do Cefet ainda em 2008 em Arara-
quara. Para ele, “o Cefet vem para 
suprir uma lacuna do ensino federal 
em Araraquara. Temos de entender 
a dimensão dessa unidade, que é a 
base de formação. Estamos cons-
truindo uma Instituição que vai ser 
fundamental para as próximas dé-
cadas. O Cefet é estratégico para 
que possamos discutir o desenvol-
vimento regional”, disse.

Desafio Digital coloca jovens
no Mercado de Trabalho

Segundo Ana 
Teresa, gerente de 
Programas Acadê-
micos da Microsoft, 
cerca de 80% da 
população brasilei-
ra não têm acesso 

à tecnologia. O programa Desafio 
Digital, implantado em Araraquara 
pela Microsoft em parceria com a 
Prefeitura Municipal, Intel e ABDI, 
foi citado como exemplo de política 

para a inclusão digital. O Desafio Di-
gital visa influenciar jovens alunos a 
seguirem carreiras tecnológicas, in-
serindo-os no mundo da programa-
ção de software.

O projeto também visa propor 
uma política pública local de capa-
citação de mão-de-obra qualificada 
para a indústria de TI. 

O programa deve ser seguido 
por outras 22 cidades do País no 
próximo ano. Em Araraquara, o 

Desafio Digital está na sua segunda 
edição e neste ano vai incluir alu-
nos do EJA (Educação de Jovens e 
Adultos). De acordo com a empre-
sa, 30% dos alunos que concluíram 
o Desafio Digital em Araraquara 
têm atividade profissional. Esses 
alunos têm potencial de desenvol-
vimento e podem, inclusive, ser be-
neficiados com os cursos do Plan-
seq Software do Governo Federal, 
afirma Ana Teresa.

SINDICAL

O prefeito Edinho Silva, 
ao lado da presidente 
da Câmara Municipal de 
Araraquara, Edna Martins
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campinas

No dia  20 de julho de 2007, 
com inicio às 8 horas realizou-se a 
eleição dos membros da Cipa na Em-
presa Fidelity Information Service 
na Unidade de Jundiaí. No dia 27 de 
julho, aconteceram assembléias, nas 
duas unidades, com mais de 1.300 
trabalhadores, para explicar a apli-
cação na mudança da NR-17 anexo 
II, sobre profissionais que exercem 
atividades de Operadores de Atendi-
mento. Esses trabalhadores também 
terão a partir de outubro/2007 um 
aumento de 12,5% no vale-alimenta-
ção e implantação de ônibus fretado. 
Esta foi uma vitória para os trabalha-
dores e atendeu a uma reivindicação 
do Sindpd, que há quase dois anos 

Trabalhadores da Fidelity elegem Cipa, discutem NR-17 
e conquistam aumento em vale-alimentação

vem solicitando este aumento 
para os trabalhadores da região. 

Vale, também, lembrar que 
em junho foi aprovada por unani-
midade, em Assembléia Geral Ex-
traordinária, a renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho para Plantões 
aos domingos e feriados.

Trabalhadores da Fidelity
se unem em Jundiaí

Os diretores do Sindpd, 
Loide Mara Valent Belchior, 
José Gustavo, Sérgio Elias 
Rosa e Ney Moraes Pinto, 

participam das Assembléias 
em Jundiaí

GVS: Fim das confusões
Em reunião realizada em 20 

de junho, na Sub-Delegacia Re-
gional do Trabalho, com a presen-
ça de representantes das empresas: 
GTCON, BRQ, PROCWORK, 
GVS e IBM; O SINDPD, como sus-
citante, conseguiu o esclarecimento 
formal sobre o que está acontecen-
do nestas prestadoras de serviço e 
que tem gerado grande aflição, con-
sultas e reclamações ao Sindicato.

A GVS assumirá parte das ope-
rações da IBM e está interessada em 

absorver os empregados já atuantes, 
desde que estes aceitem o seu con-
vite. As prestadoras de serviço, por 
sua parte, e de sua maneira, tentaram 
expor esta situação sem pressão psi-
cológica aos seus empregados.

Pois bem, agora está oficializa-
do, quem receber o convite da GVS 
poderá aceitar ou não, em caso posi-
tivo, o mesmo deverá desligar-se da 
empresa em vigor para ingressar na 
GVS, ficando garantido, no mínimo, 
os benefícios existentes. Em caso 

negativo o empregado permanecerá 
na atual empresa até ser recolocado 
em outro projeto e se não for possí-
vel, aí sim haverá a dispensa com o 
pagamento de todas as verbas resci-
sórias, inclusive respeitando, como 
deve, os casos especiais de estabili-
dades provisórias.

Somente com este movimento, 
no Ministério do Trabalho, conse-
guimos documentar este processo 
para que ficasse claro ao SINDPD 
e aos empregados.

SINDICAL
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ribeirão preto

Os diretores Walter Ponce e 
José Roberto, da Regional do Sin-
dpd de Ribeirão Preto iniciou pro-
cesso de negociação de Contrato 
Coletivo de Trabalho com as em-
presas de Franca. Neste primeiro 
momento, os diretores não poupa-
rão esforços para suscitar negocia-
ções com as seguintes empresas:

a) Orimplan Serviços de Informática Ltda.;

b) CHB. Com Sistemas S/C Ltda.;

c) R.V. Serviços de Processamento de Dados; 

d) Eddydata Serviços de Informática;

e) OrgSystem - Software;

f) SoftPool

g) Associação dos Despachantes; e outras.

Banco de Dados Único 

sobre Acidentes do Trabalho
O Diretor José Rober-

to de Souza, membro re-
presentante dos usuários, 
no Conselho Municipal de 
Saúde, e integrante do Gru-
po Técnico de Avaliação 
e Prevenção de Acidentes, 
participou de uma plenária 
do Conselho, no dia 02 de 
julho de 2007 no Anfiteatro 
do Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto, quando foi discu-
tida a criação de banco de Dados 
Único sobre Acidentes na região 
da Grande Ribeirão Preto e apon-
tou caminhos e soluções para a 

prevenção de acidentes, além de 
diagnosticar os casos de aciden-
tes do trabalho.

Estiveram presentes, tam-
bém, nestas discussões os repre-

Diretores do Sindpd
atuam em Franca

sentantes do Hospital das 
Clínicas da Universidade 
de São Paulo - USP, Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo, SAMU - 24 horas, 
Departamento Regional de 
Saúde - DRSXIII, Transerp 
de Ribeirão Preto; Autovias 
Concessionária, Centro de 
Referência em Saúde do Tra-
balhador - Cerest; Secretaria 

Municipal de Saúde e a Coderp 
- Companhia de Desenvolvimen-
to Econômico de Ribeirão Preto, 
empresa de Informática do Muni-
cípio de Ribeirão Preto.

SINDICAL
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são josé do rio preto

Conselho
Sindical Regional
Está agenda-

da para a segunda 
quinzena de julho 
uma reunião do 
Conselho Sindical 
de São José do Rio 
Preto. Esta reunião foi reivindicada 
pelo nosso diretor Luis Garcia, in-
tegrante do conselho, junto ao sub-
delegado do trabalho da região, sr. 

Robério Caffagni, 
uma vez que este 
importante elo de 
ligação entre as 
entidades sindi-
cais e o Ministé-

rio do Trabalho encontra-se parali-
sado desde o segundo semestre de 
2006, sem maiores explicações pela 
subdelegacia.

Reforma 
do Prédio 
da Nossa 
Regional

Comissão Municipal 
de Emprego 

Neste início de ano efe-
tuamos a reforma da nossa 
regional para melhor atender 
aos nossos associados e tra-
balhadores da categoria. In-
cluímos na reforma um local 
de estacionamento (apesar de 
ainda ser pequeno) na frente 
do sindicato, uma vez que, 
por estarmos próximo ao 
centro da cidade, o trânsito 
intenso dificultava o acesso 
dos companheiros. 

A COM-EMPREGO de São 
José do Rio preto reúne-se com os 
representantes dos trabalhadores, 
empresários e órgãos governa-
mentais toda primeira terça-feira 

Convênios firmados pela 
Regional do Sindpd

CNA - Instituto Cultural Norte Americano
Rua Coronel Spinola de Castro, 3.565 - Centro de São 
José do Rio Preto - Fone: (17) 3234-1739
O desconto para associado é de 30% nas parcelas do 
curso, pagamento em dia.

de cada mês, mantendo-se como 
fórum permanente de discussão e 
articulação de ações na recoloca-
ção do desempregado, no acesso a 
cursos de qualificação e requalifi-
cação do trabalhador, e na obtenção 
de microcrédito a empreendedores 
formais ou não. Nosso diretor Luis 
Garcia é membro desta Comissão.   

CDA - Assistencia Odontologica S/C Ltda
Rua XV de Novembro, 3.057 - sala 405
Centro de São Jose do Rio Preto - Edifício Nagib Ga-
briel - Fone: (17) 3231-4545
O desconto para associado é de 10% a 15%.

SINDICAL
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A prestação de contas do Sindpd re-
ferente ao período 2006/2007 foi total-
mente aprovada na assembléia realizada 
dia 19 de julho, na nova sede do Sindpd. 
Um dos momentos comemorados pelos 
presentes foi a aprovação da compra da 
Sede, que respeitou o estatuto do Sindpd 
e gestou com competência o patrimônio 
da Categoria.

Uma das maiores conquistas de 
nossa categoria é ter sua sede própria 
para consolidar definitivamente sua for-
ça e expressão social. 

O Sindpd estará de Casa Nova em 
meados de 2008, quando a reforma e 
adaptação do prédio estarão concluí-
das e, então, será entregue à diretoria o 
patrimônio dos trabalhadores para sua 
inauguração oficial.

O prédio, que fica na esquina da Av. 
Angélica com a Rua Barra Funda, dará 
melhores condições de trabalho aos di-
retores e, principalmente, mais confor-
to e convivência para os associados. O 
Contrato de Compra e Venda foi assina-
do no dia 25 de junho de 2007.

O Sindpd é um sindicato jovem, 
com 23 anos, e é reconhecido como um 
dos principais sindicatos do País pela 
sua organização, atuação sindical e nú-
mero de associados correspondentes ao 
total da categoria. Hoje, aproximada-
mente, 30% dos trabalhadores da base 
são sindicalizados.

Leia, a seguir, um resumo da presta-
ção de contas aprovada na assembléia.

Assembléia de prestação de 
contas na nova Sede

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Balanço aprovado na 
Assembléia de Prestação

Maio de 2006 a Abril de 2007

Receitas ....................................16.968.148,42

Despesas ................................ (11.931.183,56)

Superavit ....................................5.036.964,86

Ativo ..........................................8.137.866,97

Circulante ...................................6.323.574,47
Imobilizado ................................1.814.292,50

Passivo .......................................8.137.866,97

Circulante ........................................29.762,48
Patrimônio ..................................8.108.104,49
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Revitalizar e transpor 
o “Velho Chico”!

Um velho debate voltou a acos-
sar o “Velho Chico”, esse pluvial 
que corta cinco estados nordestinos 
com suas belas cachoeiras, corre-
deiras e curvas inigualáveis.

O debate se convém ou não pro-
mover a transposição de suas águas, 
levando a fonte da vida para cente-
nas de milhares de famílias e agri-
cultores que padecem cronicamente 
com a seca da região, ultrapassou 
governos de todas as matizes políti-
cas e ideológicas, mas ficou parado 
no tempo e não saiu do papel.

Somente agora, no segundo 
mandato do presidente Lula e ten-
do à frente do Ministério da Inte-
gração Nacional o baiano Geddel 
Vieira Lima, em que pese a contra-
riedade de certa elite daquele Es-
tado, o projeto da integração com 
as bacias do Nordeste Setentrional 
parece próximo de sair da utopia 
para virar realidade.

Recentemente, o ministro per-
correu a pé, de barco, avião e heli-
cóptero o percurso do rio, desde sua 
tímida nascente até onde as águas 

são mais volumosas, debatendo 
com os sertanejos, a população ri-
beirinha, índios e outras comunida-
des que, em grande medida, atrela-
ram o seu futuro ao futuro do rio.

Em artigo publicado após a 
inusitada viagem ministerial, que 
reuniu pesquisadores e jornalistas, o 
ministro testemunhou o quanto é fal-
so o debate entre os que defendem 
a transposição e os que pretendem a 
revitalização do São Francisco.

Temem os primeiros que o 
adiamento da majestosa obra, con-
siderada a mais ambiciosa do go-
verno federal, adiará ainda mais o 
sofrimento de populações que só 
serão capazes de livrar-se da fome 
e da miséria se forem abençoados 
com as águas do “Velho Chico”. 
Temem os outros que a transposi-
ção enfraqueça um rio que já não 
é mais o mesmo, sem resolver o 
problema da falta d`água do semi-
árido nordestino.

Os dados governamentais dis-
poníveis demonstram, no entanto, 
que é possível revitalizar e transpor, 
sem prejuízo dos dois grandes obje-
tivos. Afinal, o Nordeste concentra 
28% da população brasileira e ape-
nas 3% da disponibilidade de água, 
o que resulta numa grande irregu-
laridade na distribuição dos recur-
sos hídricos, sendo que o Rio São 

Artigo escrito por Antonio Neto (*) no 
Jornal do Brasil em 24 de julho de 2007

O Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional  prevê a construção de dois canais: o Eixo Norte que levará água para os ser-
tões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte e o Eixo Leste que beneficiará 
parte do sertão e as regiões agreste de Pernambuco e da Paraíba
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Francisco é responsável por 70% de 
toda a oferta regional. 

O objetivo do Projeto é garantir 
a oferta de água para o desenvolvi-
mento sustentável dos estados mais 
afetados pelas secas (Ceará, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Pernambuco), 
beneficiando 12,5 milhões de nordes-
tinos que vivem em regiões semi-ári-
das ou com carências hídricas signifi-
cativas. É importante ressaltar que o 
“Velho Chico” vai continuar no mes-
mo curso que sempre teve. Só uma 
pequena parte de seu volume - cerca 
de 2% do que é despejado no mar - 
será canalizado para atendimento das 
necessidades de consumo humano e 
econômico. Assim, o Projeto garan-
tirá segurança hídrica para a região, 
inclusive para grandes centros urba-
nos como as regiões metropolitanas 
de Fortaleza, no Ceará, e Campina 
Grande, na Paraíba.

Serão inúmeras as vantagens 
para os estados contemplados pelo 
Projeto. As principais são: aumen-
to da garantia da oferta hídrica 
proporcionada pelos maiores re-
servatórios estaduais; redução dos 
conflitos existentes nas bacias dos 
estados receptores; melhor e mais 
justa distribuição espacial da água 
ofertada pelos açudes estaduais; 
abastecimento seguro para os muni-
cípios e, também, o alcance para a 
população rural, cujo fornecimento 
será por meio de centenas de quilô-
metros de canais e de leitos de rios 
perenizados ou por intermédio de 
adutoras para o atendimento de um 
conjunto de localidades.

O Projeto será implantado em 
conjunto com demais iniciativas 

governamentais com vistas ao de-
senvolvimento sustentável do semi-
árido, tais como a continuidade do 
Programa de Cisternas, dos progra-
mas de desenvolvimento mesorre-
gional do semi-árido e um ambicio-
so programa de assentamentos rurais 
ao longo das margens dos canais dos 
Eixos Leste e Norte, que se configu-
ram como as maiores áreas reserva-
das para fins de reforma agrária em 
todo o território nacional.

Além de ações na área social, o 
Projeto também contempla a inten-
sificação das ações de revitalização 
do rio. Estas ações são tidas como 
essenciais para recuperação do rio 
e, conseqüentemente, sustentabili-
dade do projeto. 

Aliás, as ações ambientais na Ba-
cia do São Francisco vêm sendo em-
preendidas há mais de três anos pelo 
governo federal, com investimentos 
que superam R$ 1,5 bilhão. As me-
didas contemplam metas como a re-
composição de mata ciliar e proteção 
de nascentes, contenção de encostas, 
coleta e tratamento de resíduos. 

O Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) garantiu, até 
2010, recursos da ordem de R$ 1,3 
bilhão a serem aplicados na revita-
lização do Rio São Francisco, ou 
seja, na maioria dos 505 municípios 
que faz parte da bacia. Serão ações 

de esgotamento sanitário, tratamen-
to de resíduos sólidos, recuperação 
de áreas degradadas, contenção de 
barrancas e de controle de erosões, 
melhoria das condições de nave-
gação e recuperação de nascentes 
e matas ciliares. Num primeiro 
momento, as ações de saneamento 
serão desenvolvidas nos 102 mu-
nicípios localizados às margens do 
Rio São Francisco. A revitalização 
é um processo permanente e contí-
nuo que beneficiará cerca  de 12 mi-
lhões de pessoas em Minas, Bahia, 
Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Portanto, revitalização e trans-
posição não representam ações 
contraditórias, mas complementa-
res, razão pela qual a decisão polí-
tica do governo Lula de promover 
tão grandiosa obra deve merecer o 
apoio de todos os brasileiros, pois o 
desenvolvimento econômico e so-
cial do Nordeste já há muitos anos 
não é mais uma questão regional, e 
sim nacional. 

Nenhuma nação socialmente 
justa e economicamente próspera 
pode conviver com diferenças regio-
nais tão gritantes como as que ainda 
existem em nosso País e o projeto 
do São Francisco é um instrumento 
vital para começar a pagar essa dívi-
da social fantástica que ainda temos 
com os nossos irmãos nordestinos.

(*) Presidente da Central Ge-
ral dos Trabalhadores do Brasil 
- CGTB, e membro do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (CDES) e do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Indus-
trial (CNDI).

ARTIGO
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ENTREVISTA

com o Ministro Geddel Vieira Lima

Ibotirama (Bahia) - O ministro da Integração Nacional, Geddel 
Vieira Lima, antes de embarcar para viagem pelo leito e 
margens do Rio São Francisco
Foto: Fábio Pozzebom/Abr

Geddel Quadros Vieira Lima é deputado federal desde 1991. Baia-

no de Salvador, nascido em 18/03/1959, o Ministro da Integração 

Nacional é administrador de empresas, pecuarista e cacauicultor. 

No Estado da Bahia, foi diretor do Banco do Estado da Bahia (BA-

NEB), assessor da Casa Civil da Prefeitura Municipal de Salvador, 

diretor da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e 

presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Emater-BA). No Congresso Nacional atuou como líder do PMDB e 

dos blocos partidários PMDB/PSD/PSL e PMDB/PTN. Foi Primeiro-

Secretário da Mesa da Câmara dos Deputados entre 2003 e 2004. 

Participou, também, de diversas comissões, como as de Ciência e 

Tecnologia, Direitos Humanos, Economia, Indústria e Comércio e 

Finanças e Tributação, Relações Exteriores, Trabalho, Administra-

ção e Serviços Públicos, entre outras.

ENTREVISTA
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1 - O Projeto de Integração da 
Bacia do Rio São Francisco às 
Bacias do Nordeste Setentrional 
é quase tão antigo quanto a seca 
no semi-árido nordestino, no en-
tanto, não foi executado por go-
vernos anteriores por razões eco-
nômicas, políticas, técnicas ou de 
outra natureza. O que mobilizou 
o governo do presidente Lula a 
colocá-lo em prática e assumir 
sua execução? 
Geddel: Realmente, o projeto é 
antigo e já foi alvo de muitas dis-
cussões. Em que pese esses dois 
aspectos, faltava decisão política 
de executar o projeto e sensibili-
dade para o drama que historica-
mente assola a região semi-árida. 
Associado a isso, o projeto é um 
compromisso de campanha do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Todos os esforços com a finalidade 
de implementá-lo foram concen-
trados na elaboração de um pro-
jeto socioeconomicamente viável. 
Para demonstrar a relevância que 
o governo dá ao projeto, os recur-
sos necessários para sua execução 
foram garantidos pelo Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) 
lançado no início deste ano. Serão 
investidos R$ 4,9 bilhões na cons-
trução dos eixos norte e leste, que 
levarão água bruta para os estados 
de Pernambuco, Paraíba, Ceará e 
Rio Grande do Norte.

2 - O Programa de Revitalização 
da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco (PRSF) é coor-
denado pelo Ministério do Meio 
Ambiente, em parceria com o 

Ministério da Integração Nacio-
nal. Como estes dois ministérios 
atuam junto aos outros ministé-
rios e com a sociedade civil para 
promoverem o desenvolvimento 
econômico e social da população 
atingida pela integração das ba-
cias hidrográficas?  
Geddel: Conforme indica o próprio 
conceito, revitalização consiste 
num conjunto de ações integradas e 
permanentes, que promovam o uso 
sustentável dos recursos naturais, a 
melhoria das condições sócio-am-
bientais, o aumento da quantidade 
e a melhoria da qualidade da água 
para usos múltiplos. As ações ne-
cessárias para alcançar o objetivo 
da revitalização, necessariamente, 
têm que envolver distintos órgãos. 
Sendo o Programa implementado 
numa parceria entre o Ministério 
do Meio Ambiente e o Ministé-
rio da Integração Nacional, os 
Ministérios da Saúde, das Cida-
des, Desenvolvimento Agrário 

e Desenvolvimento Social estão 
fortemente envolvidos nos te-
mas que são de suas atribuições. 
Como exemplo, podemos citar 
as ações de saneamento que são 
competências do Ministério das 
Cidades e da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa).

3 - O Senhor assumiu o Minis-
tério da Integração Nacional re-
centemente com a difícil tarefa 
de dar continuidade ao PRSF e 
acelerar sua execução. Como um 
experiente político nordestino e 
conhecedor dos problemas so-
ciais causados pelas secas, defina 
sua contribuição e quais são suas 
metas para a viabilização deste 
grande desafio, que é levar água 
potável para milhares de brasilei-
ros carentes e irrigar os solos para 
torná-los mais produtíveis?  
Geddel: Realmente, conhece-
mos o drama que as secas im-
põem aos nordestinos. O acesso 

ENTREVISTA
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à água é um direito de todos. 
Dessa forma, há determinação 
do governo de prover acesso 
de todos os nordestinos à água. 
Devido a isso, percebemos a 
importância da erradicação da 
seca e estamos envidando es-
forços para a implementação do 
Programa Água para Todos e do 
Projeto de Integração de bacias. 
Com isso, temos a certeza de 
que o objetivo de fornecimento 
de água à população residente no 
semi-árido, em grande medida, 
será atendido. Quanto aos solos 
com potencial para irrigação, 
é necessário um planejamento 
não apenas dessas áreas irrigá-
veis, mas também uma gestão da 
água, para que possamos atender 
sempre a um número cada vez 
maior dessas terras, explorando 
suas potencialidades.  

4 - Temos ouvido falar em 
transposição das águas do Rio 
São Francisco e de revitaliza-
ção do Rio. Existe diferença 
nestes princípios? Por que o 

governo optou em transpor 
para depois revitalizar?  
Geddel: Projetos e ações de revi-
talização acontecem na bacia do 
São Francisco há bastante tempo. 
É fácil ver que o Programa de Re-
vitalização da Bacia Hidrográfi-
ca do Rio São Francisco (PRSF) 
vem sendo implementado mesmo 
antes do Projeto de Integração e 
consiste em obras de saneamen-
to básico (resíduos sólidos, es-
goto), contenção de barrancos e 
de controle de processos erosi-
vos, melhoria da navegabilidade 
e recuperação de matas ciliares. 
As ações de esgotamento sanitá-
rio, inicialmente, envolverão os 
102 municípios da calha do Rio 
São Francisco. Com prazo de 
execução de 20 anos, suas ações 
estão inseridas no Programa de 
revitalização de bacias hidrográ-
ficas com vulnerabilidade am-
biental do Plano Plurianual (PPA 
2004/2007) e será complemen-
tado por outras ações previstas 
em vários programas federais do 
PPA. O PRSF terá sua continui-

dade assegurada com recursos do 
Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) com recursos de 
R$ 1,2 milhão. 
Já a integração do Rio São Fran-
cisco às bacias dos rios temporá-
rios do semi-árido será possível 
com a retirada contínua de 26,4 
m³/s de água, o equivalente a 1,4% 
da vazão garantida pela barragem 
de Sobradinho (1.850 m³/s) no 
trecho do rio onde se dará a cap-
tação. Para isso, serão construídos 
os eixos Norte e Leste, responsá-
veis por captar a água e levá-la até 
os sertões de Pernambuco, Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do Norte. O 
montante hídrico será destinado 
ao consumo da população urbana 
de 390 municípios do Agreste e do 
Sertão dos quatro estados do Nor-
deste Setentrional. 
Os dois projetos já estão em anda-
mento. A revitalização hidroam-
biental da bacia do São Francisco 
é um programa coordenado pelo 
Ministério do Meio Ambiente, 
com a participação do Ministério 
da Integração Nacional e da so-
ciedade sanfranciscana. As obras 
do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco às Bacias Hidro-
gráficas do Nordeste Setentrional 
já foram iniciadas no começo de 
junho pelo Exército, com a cons-
trução dos canais de aproxima-
ção. Eles levarão água do rio até 
as estações de bombeamento, que 
vão levar a água até os canais. 

5  - Quais os resultados previstos 
pelo governo, após a execução do 
projeto? Os benefícios chegarão 

ENTREVISTA
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para quantos estados e como a 
população poderá usufruí-los? 
Geddel: São inúmeros os benefí-
cios nos estados contemplados pelo 
Projeto do Rio São Francisco (Cea-
rá, Rio Grande do Norte, Paraíba e 
Pernambuco). Como, por exemplo, 
o aumento da garantia da oferta hí-
drica proporcionada pelos maiores 
reservatórios estaduais; redução 
dos conflitos existentes nas bacias 
dos Estados; melhor e mais justa 
distribuição espacial da água oferta-
da pelos açudes estaduais; abasteci-
mento seguro para os municípios; e, 
também, o alcance para a população 
rural, cujo abastecimento será por 
meio de centenas de quilômetros de 
canais e de leitos de rios pereniza-
dos ou por intermédio de adutoras 
para o atendimento de um conjunto 
de localidades.
No Estado do Ceará, a meta é aten-
der a 5 milhões de pessoas em 56 
municípios; no Rio Grande do Norte, 
chegando a 95 municípios, pretende-
se atender a 1,2 milhão de pessoas; 
na Paraíba, um dos estados mais 
críticos quanto à disponibilidade de 
água, o objetivo é atender a 2,5 mi-
lhões de pessoas em 127 municípios; 
e no Estado de Pernambuco, mesmo 
tendo só uma parte de seu território 
na bacia, o Projeto de Integração de 
bacias beneficiará 2,9 milhões de 
pessoas em 113 municípios.

6 - O Senhor poderia descrever 
quais as principais fases previs-
tas no projeto e quais já estão 
sendo executadas e a previsão 
de resultados efetivos para a 
população? 

Geddel:  Pela magnitude e impor-
tância, o Projeto consiste em várias 
etapas que ocorrerão simultanea-
mente e todas têm a mesma impor-
tância. Entre elas: os estudos, a ob-
tenção das licenças ambientais, a 
outorga, o Certificado de Avaliação 
da Sustentabilidade da Obra Hídri-
ca (Certoh), execução das obras e, 
em todas as fases, o acompanha-
mento sistemático e  avaliação. 
O projeto do Rio São Francisco 
prevê a construção de dois canais: 
o Eixo Norte, que levará água para 
os sertões de Pernambuco, Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do Norte; e 
o Eixo Leste que beneficiará parte 
do sertão e as regiões agrestes de 
Pernambuco e da Paraíba. 
O Eixo Norte, a partir da captação 
no Rio São Francisco, próximo à 
cidade de Cabrobó (PE), percor-
rerá cerca de 400 km, conduzindo 
água aos rios Salgado e Jaguaribe, 
no Ceará; Apodi, no Rio Grande do 
Norte; e Piranhas-Açu, na Paraíba 
e Rio Grande do Norte. Para aten-

der a região do Brígida, no oeste 
de Pernambuco, foi concebido um 
ramal de 110 km de comprimen-
to que desviará parte da vazão do 
Eixo Norte para os açudes Entre 
Montes e Chapéu. 
O Eixo Leste, que terá sua capta-
ção no lago da barragem de Ita-
parica, no município de Floresta 
(PE), irá se desenvolver por um ca-
minhamento de 220 km até o Rio 
Paraíba (PB), após deixar parte da 
vazão transferida nas bacias do Pa-
jeú, do Moxotó e da região agreste 
de Pernambuco. Para o atendimen-
to das demandas da região agreste 
de Pernambuco, o projeto prevê a 
construção de um ramal de 70 km 
que interligará o Eixo Leste à bacia 
do Rio Ipojuca. 

7 - Como a população atingida 
neste projeto vem sendo prepa-
rada para receber a integração 
das Bacias e qual a sua partici-
pação em cada região?
Geddel: Os impactos sofridos pe

ENTREVISTA
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atendido. Igualmente não have-
rá prejuízo ao meio ambiente, até 
porque isto é um assunto bastante 
estudado nos documentos relacio-
nados ao projeto.

10 - Como o Ministério  de In-
tegração Nacional tem tratado as 
divergências políticas manifesta-
das por alguns setores sociais e o 
encaminhamento de ssas ques-
tões dentro do contexto da inte-
gração do território nacional? 
Geddel: Divergências políticas 
existem e o contraditório tam-
bém. Essas questões têm que ser 
tratadas com um amplo entendi-
mento e discussão dos projetos 
que são prioritários e urgentes 
para o País. Esse entendimento, 
necessariamente, perpassa to-
dos os setores sociais e poderes 
constituídos.

11 - O Sr gostaria de dar uma 
mensagem para a nossa catego-
ria que abrange os trabalhadores  
paulistas nas áreas de Processa-
mento de Dados e Tecnologias da 
Informação e esclarecer por que 
esta é uma questão nacional e 
não regional? 
Geddel:  Para toda a sociedade, 
notadamente os trabalhadores, é 
importante ter a clareza que a in-
formação é uma ferramenta que 
diz respeito a todos e que cada 
vez mais exige tecnologia e con-
sistência nos dados que são dis-
ponibilizados à sociedade. Em 
conseqüência disso, é um assunto 
nacional, não se restringindo a re-
gião ou segmento social.

las populações diretamente atingi-
das pelo projeto foram analisados 
pela equipe técnica do projeto e, 
seguindo as orientações do Institu-
to Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Renováveis, estão sendo 
elaborados programas ambientais 
que irão beneficiar populações qui-
lombolas e indígenas com diversas 
ações, tais como saneamento básico 
e programas de assentamento ru-
rais. Ao todo são 36 programas bá-
sicos ambientais (PBAs) que serão 
implementados na medida em que 
as obras do projeto avançarem.

8 - Qual o desenvolvimento que 
se espera na  produção agrícola 
e industrial nas áreas atingidas e 
qual a participação dos pequenos 
produtores neste processo? 
Geddel: O projeto beneficiará áre-
as do interior do Nordeste, das mais 
atingidas pelas secas e com potencial 
econômico. Essas áreas são estraté-
gicas no âmbito de uma política de 
desenvolvimento de descontração 

do desenvolvimento, incluindo gran-
des centros urbanos e a presença de 
parque industrial significativo.

9 -  A transposição das águas tra-
rá problemas ao meio ambiente 
como desequilíbrio ecológico, 
desmatamento e diminuição da 
capacidade hidroelétrica? 
Geddel: Não haverá prejuízos 
econômicos ou ambientais para 
os estados banhados pelo Rio São 
Francisco, ressalvando uma peque-
na redução da geração de energia 
nas usinas da Companhia Hidroe-
létrica do São Francisco (Chesf), 
o que não causará problema, uma 
vez que o Nordeste está interligado 
ao sistema nacional de distribuição 
de energia. 
O balanço hídrico da bacia do São 
Francisco está equacionado e con-
sistentemente demonstrado no Pla-
no Decenal de Recursos Hídricos 
da Bacia do São Francisco. Des-
ta forma, não haverá prejuízo e o 
princípio dos usos múltiplos será 

ENTREVISTA
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PRÊMIO

Diretor do Sindpd recebe

No mês de junho, o diretor 
do SINDPD-SP, Sr. Joel Chnai-
derman, a convite do Senado da 
Nação Argentina, recebeu o Títu-
lo/Distinção - “Governador Enri-
que Tomás Cresto” como “Líder 
para o Desenvolvimento”, por 
suas contribuições ao Desenvol-
vimento Econômico Integrado da 
América Latina.

Esta iniciativa ressalta as con-
tribuições e aportes para o desen-
volvimento do Brasil e América 
Latina, acompanhado de esforços 
cotidianos do desenvolvimento 
social e econômico em benefício 
da população.

 Por iniciativa da Senadora 
da República Argentina Ilmª Sra. 
Laura Martinez Pass de Cresto é 
declarada de interesse parlamentar 
de caráter internacional a referida 
Distinção, destacando personali-
dades da América Latina e Cari-
be, dentre elas Deputados, Sena-
dores e Líderes em Geral que, em 
condição de líderes destacados no 
âmbito público e/ou privado, têm 
o reconhecimento ao seu trabalho 
e aporte ao bem-estar da socieda-

de Latino-americana e ao Desen-
volvimento Econômico Integrado 
dos Povos. Com o compromisso 
de seu aporte nas organizações da 
sociedade civil derivadas de inu-
meráveis ações desenvolvidas no 
intercâmbio interno e internacio-
nal. Como marco do MASHAV, 
Programa de Cooperação Técni-
ca Internacional do Ministério de 
Relações Exteriores do Estado de 
Israel é contribuir objetivamente 
na inserção de uma política in-
ternacional de integração entre 

povos no processo de paz, tanto 
em âmbito local como regional no 
Oriente Médio. 

Joel, emocionado, se mani-
festa ao receber o título: “Agrade-
ço humildemente a homenagem 
recebida e acredito, como brasi-
leiro, que podemos, sim, construir 
um mundo melhor e a ofereço a 
todos os companheiros(as) do 
SINDPD-SP, e dirigentes comuni-
tários, com os quais compartilho 
esta singela homenagem. Saludos 
y Shalom”.

Na foto ao lado, o Diretor 
Joel Chnaiderman e a 
Senadora Laura Martinez 
Pass de Cresto. Abaixo, o 
Ministro Conselheiro da 
Embaixada de Israel Sr. 
Modi Ephrain, Sr. Sergio 
Gryn – Histadrut – Israel, e 
Joel Chnaiderman

título na Argentina
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Reformas necessárias entram na 
pauta Federal com apoio social

O CDES, que é um órgão ma-
joritariamente da sociedade civil, 
de caráter consultivo da Presidência 
da República e aposta fundamental-
mente na perspectiva de colaborar 
na definição dos grandes rumos do 
País de forma compartilhada.

Tanto a Reforma Política como 
a Tributária tem ocupado a atenção e 
prioridade do CDES, que considera 
de fundamental importância para o 
desenvolvimento do Brasil as duas 

reformas, uma para demo-
cratizar a participação po-
lítica e partidária e a outra 
para assegurar a diminuição 
e simplificação dos impos-
tos no Brasil para acelerar 
a produção e o crescimento 
econômico do País.

Pela importância cada 
vez maior do trabalho desenvolvi-
do pelo CDES e das duas Reformas 
propostas é que editamos, a seguir, 

as sugestões apresentadas ao Presi-
dente da República,  nos dias 10 e 
17 de julho deste ano, em Brasília.

Reforma Política

Ciente das dificuldades e limi-
tações conjunturais e estruturais, 
mas firmemente convicto sobre o 
desejo do aprimoramento do sis-
tema político brasileiro, o CDES 
encaminhou ao Presidente Lula as 
seguintes recomendações:

1. Reafirmar a prioridade de avançar 
no processo de reforma política como 
um caminho para aperfeiçoar as rela-
ções entre Estado e Sociedade e solu-
cionar os graves problemas enfrenta-
dos pelos poderes constituídos;
2. Considerar que o tema da refor-
ma política diz respeito ao conjunto 
da sociedade aos poderes constituí-
dos e que cabe, portanto, também 
ao governo, e ao Presidente da Re-

pública em particular, a iniciativa 
em relação a ele;
3. Considerar que um dos obje-
tivos desse processo de reforma 
política é encontrar mecanismos 
eficazes para minimizar os proble-
mas de corrupção política e de de-
sigualdade de oportunidades entre 
partidos e candidatos, em função 
das diferenças de poder econômi-
co, de gênero e etnia, assim como 
ampliar o papel da sociedade civil 
no processo democrático;
4. Considerar que a reforma po-
lítica necessária deve buscar al-
terações no sistema partidário e 
nos processos eleitorais, contem-
plando a democratização dos pro-
cessos internos aos partidos para 
seleção de lideranças e candida-
tos; aperfeiçoando as regras sobre 

formação de coligações, migração 
partidária, eleição de suplência, 
imunidades e foro privilegiado; 
cláusula de barreira, e financia-
mento de campanha.
5. Considerar que a reforma política 
necessária deve envolver também a 
regulamentação dos mecanismos 
inscritos no artigo 14 da Constitui-
ção Federal, como plebiscito, refe-
rendo, iniciativa popular, e consulta 
popular para revogação de manda-
tos. De acordo com os debates reali-
zados pelo CDES e as informações 
aportadas, ainda há muito espaço 
para a ampliação da participação 
popular na democracia brasileira.
6. Considerar que a reforma política 
necessária deve abranger o aperfei-
çoamento da relação entre o Poder 
Executivo e o Legislativo no que 

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES, apresentou ao 
Presidente Lula as sugestões dos Grupos de Trabalho da Reforma Tributária e 
da Reforma Política, desta última o relator foi Antonio Neto, que é membro 
do Conselho desde sua formação, para que o governo leve em conta a visão 

da sociedade civil, representada dentro do CDES.
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se refere ao processo de elaboração 
e execução do orçamento para au-
mentar a transparência e reduzir as 
vulnerabilidades que levam a distor-
ções na aplicação dos recursos pú-
blicos que são, em última instância, 
arrecadados da própria sociedade. 
Para isso, é necessário aperfeiçoar 
as regras de elaboração, de proces-
samento legislativo, e de execução 
do Orçamento, de modo a promover 
a democratização no uso dos recur-
sos fiscais e parafiscais; a criação 
de mecanismos de participação e 
de controle social, com amplo aces-
so às informações em todo o ciclo 
orçamentário na União, estados e 
municípios, e nas regras para apre-
sentação de emendas parlamenta-
res. Alterações na composição da 
Comissão Mista de Orçamento pre-
cisam, também, ser consideradas.
7. Considerar que os cidadãos e ci-
dadãs brasileiras devem conhecer e 
expressar seu posicionamento sobre 
a reforma e que a participação de 
Vossa Excelência como agente mo-
bilizador é fundamental para forta-
lecer o debate e reduzir a distância 
entre o que se discute no Parlamen-
to e o que a sociedade deseja.

Reforma Tributária

A Reforma Tributária é um 
tema da maior relevância para o 
governo, para os estados e municí-
pios e para a sociedade brasileira. 
Os membros do Conselho de De-
senvolvimento Econômico e Social 
- CDES, têm apontado que uma es-
trutura tributária simples e racional, 
com tributos de qualidade, progres-
siva e estimuladora da produção e 
do emprego, é um aspecto central 
para o desenvolvimento do País.

Neste sentido, o CDES enca-
minhou ao Presidente Lula as se-
guintes recomendações:

Imposto sobre Valor  
Agregado - IVA 
Os Conselheiros aprovam a idéia de 
criação dos IVAs estadual e federal, 
desde que contemple: 1) a unificação 
de alíquotas; 2) o término dos regi-
mes especiais; 3) sistema de imposto 
contra imposto com o reconhecimen-
to de créditos sem qualquer restrição 
na compra de produtos ou serviços; 
e 4) uma base de cálculo sem que 
o imposto esteja incluído no preço, 
para permitir, de forma clara e trans-
parente, a visualização dos valores 
pagos pelos adquirentes.

Nota Fiscal Eletrônica
É consensual os benefícios que a im-
plementação da Nota Fiscal Eletrôni-
ca poderá trazer para tornar o sistema 
mais eficiente. A adoção da Nota Fis-
cal Eletrônica servirá de expressivo 
apoio para apurar com exatidão as 
transações interestaduais, calcular as 
necessidades de compensações para 
estados que eventualmente venham 
a perder recursos com a implantação 
do princípio do destino e aumentar a 
base de contribuintes. Para não cau-
sar desequilíbrios, sua implementa-

ção deve ser setorial, de preferência 
não estabelecendo limites quanto a 
tamanho de empresa. O controle e a 
supervisão serão mais eficazes, o que 
permitirá a futura redução das alíquo-
tas dos IVAs estadual e federal, sem 
prejuízo para a arrecadação.

Desoneração da folha  
de pagamento
Existe consenso sobre a desonera-
ção da folha de pagamento em re-
lação à Contribuição Patronal para 
a Seguridade Social. Contudo, tal 
regime deve avaliar cuidadosamen-
te o impacto sobre certos setores 
como os de serviços que utilizam 
mão-de-obra intensiva.

Desoneração da cesta básica, 
medicamentos e outros bens e 
serviços essenciais
A reforma tributária deve contem-
plar a desoneração da cesta básica, 
medicamentos - mais habituais no 
tratamento de crianças e idosos e os 
medicamentos de uso contínuo - e 
outros bens e serviços considerados 
essenciais. Defendemos, também, 
a desoneração dos impostos e taxas 
que incidem sobre a importação de 
equipamentos e materiais específicos 
para uso de pessoas com deficiência, 
sem produção de similares no Brasil.

Desoneração de Investimentos 
Produtivos
A proposta de desoneração seletiva 
dos investimentos produtivos é ou-
tro aspecto consensual, uma vez que 
reduz o custo do capital e estimula 
os investimentos e o crescimento da 
economia. Contudo é preciso tratar 
com parcimônia esta alternativa 
para evitar desequilíbrios entre a 
livre iniciativa empresarial.



25

Ampliação da base tributária e 
combate à informalidade
A simplificação do sistema tri-
butário, a sua desburocratização 
e o tratamento preferencial para 
as micro e pequena empresas e, 
também, para as cooperativas são 
fatores decisivos para diminuir a 
informalidade e aumentar a base 
de contribuintes.

Adoção de um tratamento tributá-
rio adequado ao ato cooperativo
A Constituição Federal exigiu qua-
lificação complementar à Lei que 
estabelece normas gerais para o 
adequado tratamento tributário ao 
ato cooperativo (art. 146, III, c). 
Por conseguinte, O CDES entende 
que o governo deve colocar a ques-
tão em pauta, buscando solucionar 
essa pendência.

Guerra Fiscal
Os Conselheiros concordam que a 
implantação da Reforma Tributá-
ria substituindo os atuais impostos 
indiretos por um Imposto Sobre o 
Valor Agregado (IVA) - ancorado 
numa legislação unificada e basea-
da no princípio do destino - deve 
propiciar, a longo prazo, a elimina-
ção da guerra fiscal que prejudica o 
crescimento econômico do País, e 
gera atualmente uma renúncia esti-
mada em R$ 25 bilhões/ano.  

Recomposição do Pacto  
Federativo
O Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social considera que 
a discussão da Reforma Tributária 
deve abrir uma janela de oportuni-
dade para rever o pacto federativo, 
envolvendo a definição de atribui-
ções, competências e financiamento 

dessas atribuições e competências 
entre os três entes federados.
É de grande importância políti-
ca para aprovação da Reforma no 
Congresso demonstrar que o novo 
sistema tributário não prejudicará 
os estados menos desenvolvidos, 
criando um fundo de compensação 
e um fundo de desenvolvimento re-
gional, com valores constitucional-
mente garantidos.

Redução progressiva da CPMF
É consensual que deve haver clara 
sinalização de redução progressiva 
da Contribuição Provisória sobre 
Movimento Financeiro - CPMF, de 
modo a torná-la permanente como 
alíquota simbólica apenas para con-
trole fiscal. No período de transição, 
a CPMF pode ser utilizada como 
instrumento de compensação para 
desoneração da folha de pagamen-
to - da Contribuição Patronal para a 
Seguridade Social. 

Reforma Contábil
Os conselheiros entendem que uma 
Reforma Tributária deve vir acom-
panhada de uma reforma na Con-
tabilidade Pública. Um sistema tri-
butário eficiente é, também, aquele 
onde o contribuinte e os cidadãos 
possam compreender claramente 
como foi aplicado o seu imposto. 
Um sistema Contábil moderno per-
mite essa compreensão tanto pelo 
técnico mais especializado quanto 
pelo cidadão mais simples. 

A questão da criação de Zonas 
de Processamento de Exportação 
- ZPEs,  no contexto da Reforma 
Tributária
Os incentivos à criação de Zonas 
de Processamento de Exportação 

- ZPEs,  geram graves distorções, 
pois além de introduzir uma com-
plexidade tributária subvertem o 
sistema de preços relativos. Estão 
na contramão da Reforma Tributá-
ria. Os Conselheiros entendem que 
devem ser aprofundados os estudos 
sobre as diversas experiências in-
ternacionais de Zonas de Processa-
mento de Exportação, para avaliar 
a viabilidade e oportunidade de sua 
implantação no Brasil.

Imposto de Renda de Pessoa Físi-
ca e atualização de tabelas legais
O CDES entende que a tabela do 
Imposto de Renda da Pessoa Físi-
ca, com número reduzido de alí-
quotas, cria distorções especial-
mente para faixas de renda mais 
baixas, defendendo, portanto, 
sua revisão. É, também, consen-
so que as tabelas e limites legais 
- quando estabelecidos - devem 
prever formas automáticas de 
ajuste para não se transformarem 
em instrumentos de arrecadação 
fiscal disfarçada.

Impostos sobre grandes fortunas 
e heranças
O CDES considera importante re-
gulamentar o dispositivo constitu-
cional que trata da tributação sobre 
grandes fortunas e sobre heranças, 
entendendo que deve ser feito de 
forma que não desestimule a pou-
pança e o investimento. 
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Uma maravilha de braços
abertos para
o mundo

Confira as Novas Maravilhas do Mundo Moderno:

Taj Mahal - Índia

Chichén Itzá - México Coliseu de Roma - Itália

Machu Picchu - Peru

Muralha da China - China

Petra - Jordânia

Cristo Redentor – Brasil 
Única Maravilha construída 
no Século XX

A seleção foi feita mundialmente por uma or-
ganização suíça chamada New Open World Cor-
poration (NOWC), através de uma votação infor-
mal que ultrapassou a casa dos cem milhões de 
votos pela Internet, muitos aliás pelo nosso link 
direto no site do Sindpd e ligações telefônicas. 
E apresentada publicamente no dia 7 de julho de 
2007 no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

O Brasil representado pelo técnico pentacam-
peão Luis Felipe Scolari, e atual técnico da seleção 
Portuguesa de futebol, recebeu com grande satis-
fação a placa comemorativa. O evento contou com 
a presença de celebridades como Hilary Swank, 
Ben Kingsley, Bipasha Basu, Cristiano Ronal-
do, Neil Armstrong e Bertrand Piccard, além das 
performances musicais de Chaka Khan, Jennifer 
Lopez, Jose Carreras, Alessandro Safina, Joaquín 
Cortés, e Dulce Pontes, entre outros.

Do alto de seus 38 metros - e dos 709 metros 
acima do nível do mar, no morro do Corcovado 
- o Cristo é o verdadeiro símbolo da cultura e es-
pírito brasileiro. A escolha foi merecida. Ao com-
pletar 75 anos, em 12 de outubro de 2006, no dia 
de Nossa Senhora Aparecida, o Cristo Redentor 
foi transformado em santuário católico do Brasil. 
Casamentos e batizados também poderão ocorrer 
aos pés da estátua, possivelmente a partir do pri-
meiro semestre do ano que vem, após o término de 
obras que ainda não foram iniciadas. Para adequar 
o espaço existente à celebração de ritos católicos, 
a Arquidiocese do Rio de Janeiro utiliza-se da ca-
pela de Nossa Senhora Aparecida, na base da está-
tua. Seu imenso abraço poderá, então, não apenas 
afagar o povo brasileiro e a todos que optaram em 
aqui viver, mas estender sua energia e mensagem 
de fé a toda humanidade.
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MULHER

Revista Sindpd - Muitas mulheres 
ficam dependentes de seus parcei-
ros, maridos, namorados, enfim, 
dos homens e acabam deixando 
sua identidade própria. Parece 
que precisam estar acompanha-
das para terem sua identidade. Ao 
mesmo tempo, algumas pesquisas 
têm apontado um crescimento ex-
pressivo de casais em situações de 
violência ou muito próximos dela, 
até mesmo entre os jovens, como 
maus-tratos, chantagens emocio-
nais e humilhação pública entre 
os casais. Como é que pode a pes-
soa ser tão humilhada e  depender 
tanto do outro?
Ana Zampieri - Este é um tema 
cada vez mais recorrente. É inte-
ressante observar como temos hoje, 
cada vez mais, mulheres indepen-
dentes, profissional e financeira-
mente, dentro do casamento e nas 
relações de namoro, e como esta 
realidade não coincide com sua in-
dependência emocional. Costumo 
brincar que as mulheres são cada 
vez mais modernas, mas a alma 
permanece antiga, muito parecida 
com a de nossos avós. Por exemplo, 

o comportamento mudou? Não. A 
atitude frente à vida, ao trabalho, à 
militância política e social, frente à 
pró-atividade dentro do crescimen-
to da família, tudo isso mudou. A 
mulher está lá olho no olho com o 
homem, mas na questão emocional 
não mudou, continua antiga. 
Por exemplo, mulheres que optam 
por viverem a carreira, chegam aos 
35 anos e se acham idosas e, deses-
peradas, tentam casar-se. E aí as 
escolhas de casamento começam 
a ficar mais ou menos as que são 
possíveis, ou seja, mulheres que su-
portam violência de ordem enorme 
dentro do casamento e agüentam 
tudo para não ser “mulheres sem 
homem”, descasadas; mulheres que 
são divorciadas, mas que fazem da 
sua vida uma busca por outro ho-
mem, como se a identidade da mu-
lher ainda fosse a necessidade de ter 
um marido, enfim, como na época 
em que as mulheres realizadas eram 
somente as casadas. Então, é uma 
complexidade sem paradoxo aí. 

RS - A mulher, então, se libertou 
profissional e socialmente, mas 
continua prisioneira de seus anti-
gos padrões na vida privada? Em 
que isto tem colaborado efetiva-
mente com a violência doméstica 
entre os casais? 
AZ - A mulher ainda se sente a res-
ponsável pela família e pela casa. 
Ainda se atribui muito esse resul-

tado à mulher, à mãe da família. 
Ela, ainda, não adquiriu uma auto-
estima suficiente para se valorizar 
pelo que percebe dela própria se 
não tem um homem que a avalia, 
e como é que o homem a avalia? 
Querendo-a e escolhendo-a frente 
a várias outras e, mesmo assim, ela 
se sente emocionalmente desquali-
ficada. E percebo, cada vez mais, 
que continua como nos tempos de 
nossas avós. Lembro-me, de minha 
avó dizendo assim: “a gente se casa 
com um homem e depois bota ele 
do nosso jeito”, ou seja, reforma. A 
mulher acha que é capaz de modi-
ficar esse homem. São verdadeiras 
“funileiras emocionais”. Encontra 
um fusca e depois quer transfor-
má-lo em um Mercedes. Só que 
o chassi do fusca não comporta o 
Mercedes. E toda mulher acha que 
“ele tem esse problema, mas eu vou 
resolver, meu amor vai mudar”. E 
ninguém muda ninguém. Casa e, 
com o tempo, ele vai ser violento 
com ela era com a mãe, como era 
com o pai, como era com as irmãs. 
Então, parece que as mulheres fi-
cam cegas para poder cumprir “sua 
missão” de ter um homem. Triste 
realidade. É quando vem ao con-
sultório com crises no casamento. 
“Ele me expõe na frente dos ami-
gos” e outras queixas. Isso acontece 
em várias idades, em vários tempos 
de casamento. Começam a expor 
a mulher de uma maneira bastante 

Drª Ana Zampieri:

Violência nas relações
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agressiva, uma violência emocional 
muito forte. Verdadeiros estupros e 
violências conjugais, não só os no 
leito conjugal, e ela agüenta porque 
tem medo que o marido vá embora 
ou arranje outra.  

RS - Esta cobrança própria é dela 
ou é um reflexo da cultura e do 
coletivo?
AZ - Da cultura. É fato histórico 
essa forma de relacionamento. A 
mulher é a protagonista. Ela se sub-
mete, e muitas mulheres não pre-
cisariam submeter-se. Na comuni-
dade, na favela onde trabalho, elas 
são faxineiras, compram material 
escolar, compram alimentos para 
os filhos, pagam aluguel ou cons-
troem barraco e o dinheiro do cara 
é para tomar pinga e jogar sinuca. 
Elas sustentam a família, mas elas 
não têm o marido. Essas mulheres, 
que poderiam tranqüilamente viver 
sozinhas, se sustentarem e dar es-
colaridade para os filhos, não têm o 
casamento. Olha que coisa interes-
sante. Por uma dependência emo-
cional, como se a mulher que tem 
homem é mais realizada, mais for-
te e mais cumpridora de seu dever 
para com a humanidade.  

RS - E com as adolescentes? Por 
que mudou? Antes a menininha 
era totalmente preservada na 
família e ela só ia para o namo-
ro, com horário totalmente con-
trolado, vigiada. Hoje não, ela 
pode freqüentar danceteria, ba-
ladas, ela “fica”. Isto aumenta a 
violência? 
AZ - Isto mudou no sentido de que 
há uma possibilidade de a jovem 
mulher treinar mais suas emoções, 

seus desejos, sua sexualidade. No 
entanto, se isso for feito de uma 
maneira ostensiva, como faz o me-
nino, ela fica mal falada.
 Eu acho que está mais clara a vio-
lência. Porque, veja, se a menina 
tem um relacionamento mais aber-
to, inclusive sexual, de passar um 
final de semana na casa dele ou na 
casa dela, de viajar, ela irá conviver 
mais. Eles irão conviver mais no 
namoro. E a convivência vai trazer 
revelação de atitude violenta, se ela 
existir é claro. Se é uma pessoa ba-
cana, uma pessoa que promete ser 
um futuro marido legal e que traz 
um status, a menina tolera essa vio-
lência, achando que ele está de mau 
humor, que é a família dele que não 
entende, estoura com a mãe, dá tapa 
nas irmãs, xinga o pai, é grosso com 

a avó, mas comigo não. Ela cria 
esta ilusão. E quando isto começa a 
acontecer com ela, ela acha que vai 
temperar isso. Porque queremos ser 
especial na vida dos outros. E se é 
especial pode transformar um outro 
em uma pessoa que não o é.
Uma das maiores dificuldades que 
tenho é fazer prevenção junto aos 
jovens, é encaminhar as meninas a 
fazerem sexo de uma maneira segu-
ra. Muitas meninas que se acham 
feias, mais gordinhas, com cabelo 
não sei de que jeito, se oferecem. 
Para quem elas irão contar com 
quem ficou? Então, além de beijar, 
elas fazem sexo. E se o carinha não 
quer colocar a camisinha, ela não 
vai perder. Ser mulher, ter a auto-
estima e colocar limites na violên-
cia é o complexo que a gente traba-
lha no consultório.

RS - A mulher é violenta?
AZ - Nós somos violentas entre nós. 
Quando a gente estabelece como uma 
mulher deve ser padronizada pela mí-
dia, por exemplo, a mulher magra, si-
liconizada, é uma violência para com 
a mulher de 40, 50 anos. Como irá ter 
o corpo de uma de 18? Porque tem 
a natureza, a predisposição genética, 
uma série de coisas. Quem falou que 
a mulher magra que é a mulher sen-
sual? A sensualidade não tem nada a 
ver com corpo e, sim, com atitude. 
Nós mudamos muito o padrão disso. 
Às vezes, sair com uma supergatona 
não quer dizer que ela seja ótima na 
hora do sexo. Mas uma mulher que 
tenha afinidade sensual, de pele, quí-
mica, é esta que faz o homem se sen-
tir realizado sexualmente. E aí a gen-
te fala, “como aquela baranga ficou 
com o cara?”. Nós somos cruéis. As 

MULHER
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que aconteceu depois? Ele não quer 
mais esta mulher, porque ela é uma 
vagabunda, que ele não imaginava 
que ela podia ser assim, etc. Tem um 
outro caso de uma família que estava 
em casa vendo TV, um casal e três fi-
lhos, quando entraram vários homens 
com armas, e um deles tentou na fren-
te dos pais estuprar a menina. A mãe 
se ofereceu para fazer sexo oral nele e 
o seduziu. Obrigaram o pai com uma 
arma na boca a assistir. Agora este ho-
mem, também, não a quer mais. Eles 
ficam traumatizados e o traumatismo 
busca um embasamento na nossa cul-
tura. E a cultura diz que uma mulher 
casada, mãe, que tem sexo com outro 
homem é uma prostituta. Não serve 
mais para o homem. Se ela fez por 
infidelidade ou porque foi violentada, 
é indiferente, ela não serve mais. É 
uma coisa implícita que a gente não 
vê. A violência dentro dos lares, as 
mulheres que são submetidas a terem 
relações com seus maridos, sabida-
mente infiéis, e que estão contraindo 
HIV. Agora temos um caso na terceira 
idade, onde uma senhora relata que o 
marido começou a usar viagra com 
75 anos de idade. Ela não queria, pois 
achou ótimo entrar na fase seca, que 
elas falam da menopausa, para ficar 
livre das relações, anos a fio, servindo 
o marido sem prazer. Ela não gostou 
da idéia, mas teve uma ou outra rela-
ção com ele, e quando foi ao médico 
constatou que era HIV positivo. E 
agora ela não quer se tratar. Imagina 
se os netos sabem que ela faz sexo e 
ainda tem HIV? E não é apenas um 
caso, ocorrem vários casos. 

RS – Esta modernidade, estas no-
vas culturas não trouxeram nada 
de bom para o relacionamento?

mães que exigem que as filhas sejam 
magrinhas ou que tenham o corpo de 
um jeito ou de outro é que fazem as 
filhas desenvolverem quadros de bu-
limia, de anorexia ou de obesidade. 
Outra violência no mundo feminino: 
a mulher que apanha e chega na casa 
materna e diz “mãe ele me espancou” 
e a mãe diz: “filha, agüenta, ele é um 
bom pai e onde você vai ter essa casa, 
poder viajar, seus filhos terem essa 
escola?” Então, a mulher que mantém 
a filha na violência, para manter a fa-
mília, é uma mãe e avó violenta.

RS – A violência social, seqüestros 
estupros, assaltos e outras influem 
diretamente no comportamento 
da vida familiar e dos casais?
AZ – Nunca houve tanto seqüestro. 
Uma coisa que se repete entre casais. 
Existe um casal, com que estou tra-
balhando, de classe A, que estavam 
saindo de um shopping quando foram 
abordados por três homens armados e 
a mulher sofreu um estupro. O mari-
do foi obrigado a observar. E enquan-
to um estuprava, o outro dizia que 
ele era um frouxo, um banana, olha 
como se “come” uma mulher, etc. E 
o cara que estava com o revólver na 
cabeça da mulher pedia coisas para 
ela dizer, tais como: que o marido 
era um banana, para ela gemer; estas 
torturas psicológicas. E ela sem ter o 
que fazer, para salvar sua vida e do 
marido, cedeu às ameaças. Advinha o 

MULHER

AZ – Muita coisa. Eu acho que 
trouxe, por exemplo, a nova pater-
nidade. Os homens estão se bene-
ficiando com esta perspectiva de 
compartilhar com as mulheres o 
cuidado com os filhos. Têm casais 
mais democráticos do que antes. 
E isso eu atribuo a dois fatores: 
à pílula anticoncepcional que, na 
década de 1960, libertou a mulher 
e seu envolvimento mais erótico 
com seu parceiro. E a possibilida-
de da entrada da mulher no mer-
cado de trabalho, que faz com que 
os dois estejam mais parecidos no 
poder. No poder que traz sem pro-
ver, porque o dinheiro ainda é um 
poder dentro do casamento. Têm 
mulheres de altíssimo nível social 
que ficam de castigo sem a chave 
do carro, motorista, cartão de cré-
dito e cheque. Enquanto a mulher, 
lá na favela apanha e denuncia na 
delegacia da mulher. Porque eu 
acho que ainda carregamos a “cul-
polatria” da cultura judaica-cristã, 
em que nós mulheres agüentamos 
tudo e é nossa a responsabilidade 
de fazer funcionar a família, o ca-
samento, etc.

Drª Ana Maria Fonseca 
Zampieri é psicóloga clínica, 
especialista em psicodrama, 
pós-graduada em Terapia de 
Casais e Família e em Tera-
pia Sexual.
Autora dos livros “Sóciodra-
ma Construtivista da AIDS”, 
“Erotismo, Sexualidade, Ca-
samento e Infidelidade” e de 
vários artigos científicos so-
bre Sexualidade e Prevenção 
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SAÚDE

A diretoria do SINDPD reali-
zou reunião para discussão do novo 
Anexo II da NR-17, em julho, onde 
foi ministrada palestra da Drª Rena-
ta Matsumoto, da Delegacia Regio-
nal do Trabalho - DRT.

O novo anexo traz parâmetros 
mínimos de ergonomia para o traba-
lho com teleatendimento e telemar-
keting em setores de atendimento 
telefônico e call-centers - mesmo 
em empresas cujas atividades-fim 
não sejam estas - em relação a as-
pectos de mobiliário, equipamentos 
nos postos de trabalho, condições 
ambientais de trabalho, organiza-
ção do trabalho, capacitação para 
a atividade, condições sanitárias e 
de conforto, dos programas de con-
trole de saúde ocupacional e de pre-
venção de riscos de acidentes, além 
da obrigatoriedade da análise ergo-
nômica da tarefa, entre as quais se 
realçam algumas a seguir.

Tal normatização visa preve-
nir os agravos à saúde, decorren-
tes dessas atividades, sabidamente 
hoje, uma das que mais apresentam 

trabalhadores vitimados por ocor-
rências do gênero.

As características da atividade, 
com exigências cognitivas, pressão 
de tempo, controle rígido de desem-
penho, estímulos à produtividade, 
aliados à padronização excessiva 
dos procedimentos de atendimen-
to (os “roteiros” de atendimento 
ou scripts), ocasionam ou estão 
associados a fatores como ritmos 
acelerados, sem pausas suficien-
tes, exigência forte de atenção e do 
uso da memória, monitoramento 
eletrônico da atividade (o “grande 
irmão”), além de causar conflitos 
entre colegas e outros entraves que 
levam à ocorrência dos mais varia-
dos problemas de saúde.

Não é à toa que esta ativida-
de tem sido, ao longo dos últimos 
anos, o maior “fornecedor” de 
trabalhadores com problemas de 
saúde mental (estresse, distúrbio 
bipolar, depressão, síndrome do pâ-
nico), osteomusculares (tendinite, 
epicondilite, tenossinovite, síndro-
me do túnel do carpo e do desfila-
deiro torácico, etc.), dos aparelhos 
fonador e auditivo e outros - situa-

SINDPD aprofunda debate sobre 
o NOVO ANEXO DA NR-17

ção refletida também no alto índice 
de rotatividade da mão-de-obra. 

Na reunião, ficou decidido que o 
Sindicato vai atuar incisivamente na 
exigência da aplicação dos parâme-
tros contidos no anexo, a fim não só 
de o tornar uma norma efetiva, como 
também para difundir a cultura de 
prevenção nele implícita. E para isto 
adotaremos um rol de procedimentos 
a serem tomados isoladamente, bem 
como em conjunto com instituições 
afeitas à área de saúde do trabalhador 
(DRT, MP, etc.). É nosso dever de-
fender o que o trabalhador de nossa 
categoria tem como seu direito mais 
importante - sua saúde.

Parâmetros Relevantes 
dos Itens do Anexo II

Mobiliários: além de atenderem 
aos itens 17.3.2, 17.3.3 e 17.3.4 
da NR-17, devem permitir varia-
ções posturais, com ajustes de fácil 
acionamento e espaço livre para 
proporcionar conforto.  O plano de 
trabalho deve obedecer parâmetros 
mínimos de dimensionamento e re-
gulagem e ter bordas arredondadas. 
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Os assentos devem ter apoios para 
os braços, 5 rodízios e obedecer al-
cances de regulagem.

Equipamentos: os microfones e 
headsets devem ser individuais e 
gratuitos e permitir alternância de 
orelhas, os monitores devem ter re-
gulagens anti-reflexivas, e antes da 
introdução de novos métodos ou dis-
positivos tecnológicos deve ser feita 
a análise ergonômica deles.

Ambiente: além de atender ao item 
17.5.2 da NR-17, deve-se instalar 
higrômetro para acompanhamento, 
garantir distribuição homogênea 
dos fluxos de ar e temperatura, e 
implementar norma da ANVISA de 
qualidade do ar.

Organização do Trabalho: as prin-
cipais alterações quanto a este as-
pecto estão relacionadas à jornada 
de trabalho, às pausas para descan-
so (fora do posto de trabalho) - bem 
como seu registro impresso ou ele-
trônico - e também após operações 
em que haja submissão à violência 
moral, à abrangência do tempo efe-
tivo em atividade (no qual estarão 
incluídas tais pausas, assim como as 
saídas para satisfação de necessida-

des fisiológicas, deslocamentos para 
solução de questões do serviço). 
Melhorias importantes, também, são 
a obrigatoriedade do correto dimen-
sionamento do quadro de operadores 
em face da demanda, à não sobrecar-
ga e à garantia da realização de pau-
sas para todos; a proibição do uso 
de mecanismos de monitoramento 
da produtividade para aceleração 
do trabalho, bem como o uso de 
métodos que redundem em assédio 
moral; proibição da exigência de ob-
servância estrita do script ou roteiro 
de atendimento; monitoramento por 
escuta somente com o conhecimen-
to do trabalhador; e aperfeiçoamen-
to dos sistemas informatizados para 
mitigar as sobretarefas.

Capacitação: contendo conteú-
do mínimo (fatores de risco para a 
saúde, medidas de prevenção, sin-
tomas de adoecimento relacionados 
à atividade, utilização correta dos 
mecanismos de ajuste do mobiliá-
rio e dos equipamentos, orientações 
sobre o uso e limpeza/substituição 
dos tubos de voz), com duração 
mínima de 4 horas na admissão e 
reciclagem a cada 6 meses, reali-
zação durante a jornada de trabalho 
e para todos os trabalhadores de 
operação e gestão, inclusive tempo-
rários, e com material didático im-
presso elaborado em conjunto por 
representantes do pessoal de O&M, 
SEESMT, CIPA, coordenador do 
PCMSO e responsável pelo PPRA, 
e representante dos trabalhadores.

Condições sanitárias: existência 
de sanitários adequados e separa-
dos por sexo, local para lanche, ar-
mários individuais com chave para 
pertences pessoais, disponibilidade 
irrestrita e próxima de água potá-
vel, ambientes confortáveis para 
descanso e outros.

Programas de saúde: reconhecimen-
to e registros dos riscos detectados na 
análise ergonômica no PCMSO, pro-
grama de vigilância epidemiológica 
para detecção precoce de doenças 
relacionadas ao trabalho.

Saúde vocal: redução do ruído de 
fundo, modelos de diálogo que fa-
voreçam micropausas e evitem so-
brecarga vocal, estímulo à ingestão 
freqüente de água.

Pessoas com deficiência: ade-
quação do mobiliário às suas ne-
cessidades.

SAÚDE
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ESPORTE

Voleibol Masculino
O Sindpd disputa o 
título do Torneio Pré-
Olímpico. Na semi-
final venceu a equipe 
de Várzea Paulista na 
melhor de 3 partidas 
(2 a 0) e aguarda o vencedor de 
Poá e Politécnica.

Futsal Masculino

Na Liga Paulista/Futsal CUP, 
a equipe está na 3ª colocação 
na categoria Principal e o Sub-
Principal na 7ª colocação. A 
competição vai até o final do 
mês de novembro.

Futebol de Campo

O Sindpd está na disputa 
do Campeonato Interclubes 
2007. A equipe Principal se 
mantém na 3ª colocação e 
no Veterano na 2ª colocação, 
competição que tem 10 equi-
pes participantes e termina no 
mês de novembro.

Sindpd é Campeão da 
Copa Sport Ação

No último dia 29 de julho, a 
equipe de Futsal do Sindpd dispu-
tou as finais da Copa Sport Ação.

A final foi realizada no Ginásio 
da Federação Paulista de Futebol de 
Salão (FPFS), no bairro da Penha, 
contra a equipe do Kolossos. O Sin-
dpd entrou com uma equipe forte 

na marcação e se aproveitando dos 
contra-ataques terminou o primeiro 
tempo com uma vantagem de 2 a 0 
no marcador.

Na etapa final, a equipe do Ko-
lossos foi obrigada a sair mais para 
o jogo, o que deixou sua defesa 
exposta, facilitando o trabalho do 
ataque do Sindpd, resultando mais 
três gols.

No final do jogo, o Kolossos 
fez seu gol de honra na cobrança de 
pênalti. Resultado final, Sindpd 5 x 
Kolossos 1.

Jogos da Cidade
As equipes de Voleibol Mas-

culino e Feminino, Basquete Mas-
culino e Futsal Feminino estrearam 
no mês de agosto na competição. 
A equipe de Futsal Feminina é a 
atual Campeã Municipal e busca 
o bicampeonato na competição. 
O voleibol, campeão da categoria 

em 2005,  tenta chegar à final este 
ano, já que, em 2006, fez uma boa 
campanha, mas não conseguiu o 
campeonato, ficando com a tercei-
ra colocação.

A equipe de basquete montou 
um time mais forte para poder bri-
gar pelo título.

NO LANCE

O XV Campeonato já está em 
sua reta final, e oito equipes brigam 
pelo título este ano. A Procwork 
está em busca de seu bicampeona-
to, enquanto a EDS tenta quebrar o 
tabu de dois vice-campeonatos se-
guidos. As equipes da Tecban, cam-
peã em 2005, Projecto/Minicon e 

XV Campeonato de 
Futsal do Sindpd

T-Systems são outras fortes concor-
rentes, enquanto a Tivit/SPI, Bull 
e IDS Scheer participam pela pri-
meira vez e tentam chegar às finais 
este ano. Os jogos serão realizados 
no SESC Consolação, aos sábados, 
a partir das 9 horas da manhã, nos 
dias 11, 18 e 25 de agosto.
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O Aquário de São Paulo apresenta 
aos seus visitantes uma oportunidade 
única de conhecer de perto a realida-
de de diversos ecossistemas aquáticos 
do Brasil e do mundo. Tudo isso num 
complexo de entretenimento, cultura 
e educação ambiental, com elevado 
nível de exposição, funcionalidade 
técnica e pioneirismo na nossa cida-
de. O Aquário ainda é composto por 
outras atrações como o Vale dos Di-
nossauros e o Planetário.
O Aquário de São Paulo está localizado 
na Rua Huet Bacelar, 407, no bairro do 
Ipiranga, em São Paulo.

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.

Dá ao portador o direito a uma entrada 
gratuita na condição de levar um ou mais 
acompanhantes com desconto de 20% a 
50%, dependendo do espetáculo. Veja 
mais informações no site do Sindpd.

O Wet`n Wild tem atrações para todos 
os gostos e idades. Entre elas, o Wave 
Lagoon, que simula dezoito tipos de on-
das diferentes, numa área de 2.420 me-
tros quadrados. Elas alcançam até 1,20 
metro de altura, dando a impressão de 
um banho de mar de verdade, com uma 
profundidade que varia do raso até 2,5 
metros. Fica na Rodovia dos Bandeiran-
tes, km 72, em Itupeva.

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.

Considerado o maior parque temático 
coberto da América Latina, O Mundo 
da Xuxa oferece 18 atrações importadas 
para a diversão da criançada. Entre os 
brinquedos estão uma montanha russa, 
carrinho de bate-bate, um simulador e 
um carrossel, entre outros. O local ainda 
oferece um espaço para atividades, onde 
os pequenos podem participar da oficina 
de artes, além de aprender as coreogra-
fias do novo CD.
O Mundo da Xuxa fica no SP Market, na 
Av. Nações Unidas, 22.540. O Parque da Mônica é um parque de 

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

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 agradá-
veis para relaxar e fugir da rotina agita-
da do dia-a-dia. O Clube oferece opções 
para todas as idades e gostos, com play-
grounds, passeio a cavalo, alamedas ar-
borizadas, jardins, pista de corrida para 
carrinhos off-road, entre outros. Fica na 
Av. Lineu de Moura, 205 - Vale dos Pi-
nheiros, São José dos Campos.
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Seu descanso merecido
Convênios
Caraguatatuba (Praia Martim de Sá) Pousada 
Farol das Gaivotas - Desconto de 10%.
Reservas: (11) 6152-7399/0245  
- www.faroldasgaivotas.com.br.
Campos do Jordão - Pousada das Hortênsias 
- Desconto de 10% - Reservas: (12) 3663-6010  
www.dashortensias.com.br
Campos do Jordão - Reservas: (11) 3115-
5320 ou 3115-6214 - Paulo ou Jaqueline 
- www.adaee.com.br
Campos do Jordão e Águas de São Pedro - 
Grande Hotel – Desconto de 25% sobre diárias 
vigentes na baixa temporada (entre fevereiro e 
maio e entre agosto e dezembro); 10% finais de 
semana baixa temporada; Desconto de 5% sobre 
as diárias vigentes na alta temporada (em junho, 
julho e janeiro, durante os pacotes de feriados, 
Natal e Réveillon. Reservas: 0800 7700 790 - 
www.sp.senac.br
Colônia de Férias Chico Amaro - Diária de  
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 nas Regionais do Sindpd www.sinfer.org.br
Clube de Campo Alpes da Cantareira –  
Tel: (11) 3721-2112 – www.mosaicoseguros.com.br
Cunha - Pousada Dona Felicidade - Desc. 20% 
- Reservas: (11) 3931-4459 e (12) 3111-1878 -  
www.pousadadonafelicidade.com.br
Dom Gambini Parque Hotel - Desconto de 10% 
- Tel.: 13 - 3424-3000 www.domgambini.com.br
Hotel Fazenda Araçoiaba - Desconto de até 50% 
- Reservas: 11-3052-1838 (Srª Darci)
Ilha Bela - Praia do Perequê - Hotel Nha Chica- Desc. 
de até 50% - Reservas: 11-3052-1838 (Srª Darci)
Itanhaém - Pousada Suarão - Desconto de 10% 
a 20% - Reservas: (13) 3422-1073 
- www.pousadasuarao.com.br
Massaguaçu - Hotel Fazenda Bosques do 
Massaguaçu - Desconto de 15% - Reservas:  
(12) 3884- 1046  - www.cfbm.com.br

Monte Verde/MG - Pousada Grayaca 
Desconto de 15%. Reservas: (35) 3438-1864.
Peruíbe - Hotel Chalé dos Coqueiros 
Desconto de até 50% 
Reservas: 11-3052-1838 (Srª Darci)
Peruíbe - Portal da Juréia - Reservas: (11) 
3115-5320 ou 3115-6214 - Paulo ou Jaqueline 
- www.adaee.com.br
Piedade - Hotel Fazenda Vale do Funil - Desc. de 
até 50% - Reservas: 11-3052-1838 (Srª Darci)
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
Pousada Caborê - Desc. 10% - Tel.: (24) 3371-
4482/3371-7520 - www.pousadacabore.com.br
Pousada Torre Branca - Desconto de 10% 
Reservas: (11) 3717-1834 ou (35) 3438-1833 - 
www.torrebranca.com.br
Pousada Villa Harmonia - Desconto de 20% 
- 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
Ubatuba - Residencial Recanto das Tulipas 
- Desconto de 15% - Reservas: (12) 3835-3133 
- site: www.recantodastulipas.tk
Ubatuba - Hotel Nosso Cantinho - Desconto de 
10% a 15%. Reservas: (12) 3842-1417/1051.

Ubatuba - 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
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Colônias
Para consultar os preços e fazer as reservas em qualquer co-
lônia 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 beli-
ches), 1 WC, cozinha americana (fogão, geladeira, armários, 
utensílios de cozinha), sala (mesa de jantar, TV 20”, sofá), ga-
ragem para dois carros. Períodos de quarta a quarta e finais 
de semana.
Caraguatatuba - A Colônia de Férias da Federação dos Ban-
cários fica na Praia das Palmeiras, localizada ao lado da Praia 
do Indaiá. Apartamentos para 5 pessoas.
Ilha Bela - Localizada na Praia do Portinho, as casas acomo-
dam de 4 até 6 pessoas, são totalmente equipadas com TV, 
microondas, geladeira e fogão.
Ilha Flat Hotel – Localizado na Praia do Perequê (Ilha Bela) 
a 3 km da balsa, os flats são equipados com ar-condicionado, 
frigobar, microondas, TV a cabo (Sky), ventilador de teto, cofre 
individual e telefone. O hotel possui restaurante (não incluso no 
valor do pacote), salas de ginástica, saunas, quadra de tênis, 
piscinas adulto e infantil, sala de TV e DVD, sala de leitura e sa-
lão de jogos. Períodos de quarta a quarta e finais de semana.
Massaguaçu – Praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, o 
apartamento acomoda 6 pessoas e está equipado com TV, 
geladeira e fogão. Lazer com piscina, sauna, churrasqueira e 
quadras esportivas.
Paúba - Condomínio Porto Paúba, em São Sebastião, aparta-
mentos para 4 pessoas e uma criança de até cinco anos, com 
fogão, geladeira e TV a cabo. Lazer com piscinas (adulto e 
infantil), restaurante, churrasqueiras, salão de jogos e sauna.
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, geladei-
ra, fogão. O condomínio possui ainda piscina, churrasqueira e 
salão de jogos.

Ilha Flat

Ilha Bela

Massaguaçu

Bertioga

Paúba

Ubatuba
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FATECSP/IPEP (São Paulo) - desconto de 50,08%
FATEC/IPEP (Campinas) – desconto de 30%
FEFISA (Santo André) - desconto de 20%
FERNÃO DIAS – desconto de 20% a 40%
FESPSP – (Fundação Escola de Sociologia e Política) – des-
conto de 10%
FIA – desconto de 10% 
FIAP – desconto de10% a 19% (somente Pós-Graduação)
FIG/UNIMESP (Guarulhos) - Desconto de 20% (até 20 alunos), 
30% (de 21 a 30 alunos) e 40% (acima de 31 alunos)
FIZO (Osasco) - desc. 5% a 20% (para alunos novos ou no-
vas solicitações, o desconto está temporariamente suspenso, 
devido a mudanças na gestão administrativa da faculdade, 
que passa a pertencer ao Grupo Anhanguera Educacional)
FMU - desconto de 5% a 10%
IESA – desconto de 7% a 25%
INTEGRADAS DE JACAREÍ – desconto de 10% a 20%
INPG - Instituto Nacional de Pós-Graduação - Falar com o 
Departamento Social do Sindpd.
IPEP/CAMPINAS – desconto de 15% a 30%
IPEP/SP – desconto de 15% a 45,28%
ÍTALO-BRASILEIRA – desconto de 15% a 20%
MAGISTER – desconto de 20%
MACKENZIE – desconto de 10% (somente Pós-Graduação 
e Cursos de extensão).
MAUÁ – desconto de 10%.
METROCAMP - Faculdade Integrada Metropolitana de 
Campinas - desconto de 5% a 15%
FAMEC- Fac. Montessori – desconto (consulte o Social)
RADIAL – desconto de 10%.
SENAC – desc. 10% (somente Pós-Graduação Lato-Senso). 
TIBIRIÇÁ – desconto de 5%
UMC – desconto de 20% (exceto medicina)
UNI-A – desconto de 10% a 30%
UNIABC – Desconto conforme tabela disponível no Departa-
mento Social do Sindpd.
UNIB – desconto de 22% a 33,5%
UNIBERO – desc. de 10% a 15% (somente período noturno)
UNICAPITAL – desconto de 20% a 30%
UNICASTELO – desc. de 10% (ingressantes 2006)
UNICID – desc. 5% a 15% (exceto cursos da área de Saúde)
UNIESP – (Renascença, Fapepe, Fape, Fabi, Fag, Fam, Fa-
prev) – desconto de 10% a 30%
UNIFAI – desconto de 30%.
UNIFIEO - desconto de 10% nos cursos de graduação e 
20% nos cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu
UNINOVE – desconto de 40% na última mensalidade do se-
mestre e 15% pós-graduação.
UNIP – desconto de 18% (confirmar descontos com o Depar-
tamento social do Sindpd).
UNISA – desconto de 19% a 30,5%
UNI SANT’ANNA - (verificar tabela no Depto. Social do Sindpd 
- somente para ingressantes no ano letivo de 2006).
UNITOLEDO (Araçatuba) – Consulte desconto com o De-
partamento Social do Sindpd.

Convênios com a Educação
SOCIAL

Faculdades
AIEC - desconto de 5% - faculdade via internet, reconhecida 
pelo MEC.
ANGLO LATINO – desconto de 20%
ANHEMBI MORUMBI – desc. 10% (menos para os cursos de 
turismo, hotelaria, gastronomia, teatro, negócios da moda, de-
sign digital, quiropraxia, naturologia, ciências contábeis).
BRASILIA – desconto de 10% + 15% para pagtº no 1º dia 
do mês de vencimento
ENIAC – desconto de 20%
ENSINO UNI-TÉCNICO-PRÉ VESTIBULAR PARA FATEC 
- desconto de 32%
ESAMC - Santos - Desconto de 25% a 50% (para alunos 
ingressantes no 2º semestre de 2007)
FAAC (COTIA) - desconto (consulte o Social)
FAATESP/CETTAA/Politec Álvares de Azevedo - descon-
to de 10%
FAC. INTERAMERICANA (CEINTER) - desconto de 20%
FACULDADE BUTANTÃ - (consulte o Social)
FACULDADES CAMPOS ELÍSIOS - FAESP - desconto 20% 
a 10% para dependentes.
FACULDADE CHAFIC - desconto de 25%
FACULDADE DRUMMOND - desc. 30% (noturno) e 40% (diur-
no) - somente para ingressantes a partir de julho de 2005
FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA - desconto de 10% 
FACULDADE FLAMINGO - desconto de 10%
FACULDADE IDEPE (Guarulhos) - Desconto de 20%
FACULDADE IMPACTA DE TECNOLOGIA - desc. de 30%
FACULDADE INTEGRADA PAULISTA - desconto (Consultar 
tabela no Depto. Social do Sindpd)
FACULDADES INTEGRADAS TORRICELLI (Guarulhos) - 
Desconto de 5% a 20% - Tabela no Depto. Social
FACULDADE INTERLAGOS (FINTEC) - desconto de 10% 
(consultar o departamento social do Sindpd).
FACULDADE PAULISTA DE ARTES - Desconto de 15%
FACULDADE MATER-FAMATER - desconto de 25%
FACULDADE RIO BRANCO - desconto de15%
FACULDADE SUMARÉ - consultar tabela de desconto com 
o departamento social do Sindpd.
FACULDADES THATHI (Araçatuba) - desconto de até 50%
FAC. DE TECNOLOGIA DAS AMÉRICAS - desconto de 10% 
FACU. DE TECNOLOGIA FLAMINGO - desconto de 10% 
FACULDADE DE TECNOLOGIA JOÃO XXIII - desconto de 
30% (noturno) e 40% (diurno) - somente para ingressantes a 
partir de julho de 2005
FACULDADES TERESA MARTIN - desconto 10% (somente 
ingressantes em 2007)
FAESP – Faculdade A. Einstein de São Paulo - desc. 20 %
FAETEC – Fac. de Tecnologia A. Einstein - desconto de 15% 
FAMOSP – desconto de 15%
FASUP – desconto de 11% a 20%
FASP - descontos de 10% e 15% (Somente para alunos in-
gressantes em 2006).
FASB - Fac. São Bernado do Campo - Desconto de 10%

Faça já sua inscrição e fique atento aos prazos de inscrições. E não se esqueça de 
solicitar na home page do Sindpd - www.sindpd.org.br - sua declaração de matrícula ou 
rematrícula para obter os diversos descontos. Dúvidas pelo Tel.: (11) 3824-5600, ramais 

5635 e 5636, com Carolina e Márcia. Os descontos concedidos estão sujeitos a alterações.
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UNIVERSIDADE BRÁS CUBAS – desconto de 20% (exceto 
os cursos modulados, de mestrado e cursos extras), verificar 
prazo de entrega das declarações.
UNIVERSIDADE DE GUARULHOS - UNG - Desconto de 
10% Pós-Graduação e 20% Graduação ( somente para alu-
nos ingressantes , vejam os procedimentos no depto. social)
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - Campus São Paulo - 
Desconto de 10% (consulte o procedimento para o desconto 
no depto. social do Sindpd)
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - desc. 5% a 10%
UNIVERSIDADE SÃO MARCOS - desc.10% a 20%
UNOESTE (Pres. Prudente) - Consulte o Social
 
Colégios
BENTO QUIRINO (Campinas) – desconto de 30%
BRASÍLIA (São Bernardo do Campo/Diadema) – desconto 
de 15% até o dia 10 de cada mês e + 10% para pagamento 
até o dia 1º e 6% até o dia 06 de cada mês
BRAS LEME – desconto 10% para o 1º filho e 15% para os 
demais.
CEINTER (FAC. INTERAMERICANA) - desconto de 20% 
(ensino médio e técnico).
CIAM – desconto de 10%
COLÉGIO ANGLO LATINO - desconto de 20%
COLÉGIO DAS AMÉRICAS - desconto de 10% 
COLÉGIO A. EINSTEIN - desconto de 20%
COLÉGIO ALVORADA - desconto de 25% a 55% - somente 
para ingressantes a partir de julho de 2005
COLÉGIO CALIFÓRNIA - 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/2005
COLÉGIO DRUMMOND/TATUAPÉ - desconto de 25% a 
50% - somente para ingressantes a partir de julho /2005
COLÉGIO FLAMINGO - desconto de 10%
COLÉGIO JARDIM BONFIGLIOLI - Consultar Tabela no De-
partamento Social do Sindpd
COLÉGIO MATER AMABILIS - desc. 20% (anuidade)
COLÉGIO MONTESSORI SANTA TEREZINHA - Desconto 
de 10%
COLÉGIO RAMOS DE AZEVEDO - desconto de 20% (na 
anuidade)
COLÉGIO TÉCNICO IMPACTA - desconto de 30% a 40%
COLÉGIO EUCLIDES DA CUNHA - desconto de 20% (pe-
ríodo manhã) 
COLÉGIO MARIA JOSÉ - desconto de 15%
EGO SUM (São Paulo) – desconto de 40%
ENIAC – desconto de 20% (tarde e noite)
ESCOLA JOÃO XXIII - desconto de 25% a 60% - somente 
para ingressantes a partir de julho de 2005
ESCOLA PAULISTA DE AGRIMENSURA - desconto de 
20% (na anuidade)
ESCOLA TÉCNICA TREINASSE - Santos - desconto de 
20% na matricula e 10% nas mensalidades
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10%
ÍTALO-BRASILEIRA – desconto de 20%
LITTLE BABY - ED. INFANTIL - desconto de 12%
MAGISTER – desconto de 5% a 20%
MACKENZIE – desconto de 10% a 25% (Educação Infantil, 
Fundamental I e II, Ensino médio)
MARIA MONTESSORI – desconto de 20%
METROCAMP (Campinas)  –  desconto de 5%
RADIAL – desconto de 10%

UMCTEC -  Desconto de 10%
UNIA-A – desconto de 25%
UNISA – desconto de 31,3%

Cursos Técnicos 

ABRA - Academia Brasileira de Arte - (Alphaville, 
Brooklin, Santa Cruz, Tatuapé) - desconto de 20%
AFTERWEB INFORMÁTICA - desconto de 25%
Telefone: (11) 3063-6100
ALL EXPERTS TREINAMENTO – desc. 5% a 15%
BRASILIANO & ASSOCIADOS - desconto de 15% -
Telefone: (11) 5514-7555
CENTRAL DE CONCURSOS - desconto de 5%
COLÉGIO EUCLIDES DA CUNHA (Mauá) - desc.15%
E.I.T. - Escola de Interpretação Teatral - Desconto de 50% 
na matricula e 10% nas mensalidades
ENIAC – desconto de 20% (Informática, Turismo, Hotelaria, 
Gestão de Negócios)
EXECUTRAIN BRASIL - Treinamentos e Cursos de Infor-
mática - Desconto de 15% (Cursos Presenciais) e 25% (Trei-
namentos E-Learning) 
FUTURE SCHOOL - desconto de 10% e 35% - Telefones: (11) 
36814319/36828355
G & P TREINAMENTO – desconto de 15%
IMPACTA – desconto de 5% a 15%
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10%
NEXTVIA TREINAMENTOS EM ITIL E COBIT FOUNDAN-
TIONS - desconto de 15% - Tel.: (11) 2135-8350
PORTAL DOS CONCURSOS - Santos - desconto de 20%
SENAC – desc. de 5% (Qualificação profissional e Técnicos) 
- desc. de 10% (Livres, Extensão universitária e Eventos: 
Workshops, Congressos, Feiras, Palestras, Seminários)
TREINASOFT – desconto de 15% a 50%
UPNGO TRAINING – desconto de 5% e 10%
 
Idiomas 

CENTRO CULTURAL AMERICANO (Campinas) - Inglês 
desconto de 10 a 20%
CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS (São Ber-
nardo do Campo) – des. 15% e isenção da taxa de matricula
CNA (S. J. Rio Preto) - desconto de 30%
FISK - consultar tabela e unidades no Dep. Social
MACKENZIE – desconto de 10% a 25% - Cursos de Línguas 
Estrangeiras (CLEM - só em São Paulo)
ROSA BLANCA CONSULTORIA DE IDIOMAS – desconto 
de 10% a 15%
SENAC – desconto de 5%
SKILL – desc. em todas as unidades, consulte o Dpto. Social
SPEAK WORLD - LANGUAGE SERVICES - Desconto de 40%
REACH INTERNATIONAL IDIOMAS - Desconto de 10%
UNIA-A – desconto de até 50% (Inglês e Espanhol)
YAZIGI (Unidade Chácara Flora) – desc.10% a 20%
YAZIGI ASSUNÇÃO (S.B.C.) – desconto de10%
YAZIGI (Praça Dom José Gaspar, 22) - desconto de 10%
YAZIGI (Av. 9 de Julho, 3.148) - desconto de 10%
Telefone: (11) 3884-8500
YAZIGI (Rua Pascal, 249) - desconto de 10%
YAZIGI (Calçada das Rosas, 50 - Alphaville) - desc. 10%
YAZIGI (R. Rui Barbosa, 108 - Osasco) - desconto de 10%
YELLOWBACK - Cursos de Inglês - desconto de 20%
YESKY IDIOMAS (Campinas) - Desconto de 15% e 20%
WIZARD (50 endereços) – desconto de 15%
WIZARD (Centro, Jd. Bonfiglioli, Jd. Arpoador, Bom Reti-
ro) – desconto de 20%

SOCIAL
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A SindpdFest deste ano será dia 10 de 
novembro, com o cantor Lulu Santos, no 

Clube Atlético Juventus.
Aguarde que, em breve, serão 

divulgadas informações sobre convites, 
mesas e participações especiais.
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