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História

HISTÓRIA
O Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da
Informação do estado de São Paulo defende há mais de 30 anos os direitos e
interesses dos trabalhadores do setor, além de oferecer vantagens e
benefícios exclusivos aos seus associados.
Por ser um Sindicato forte e dinâmico, que se faz presente na luta pelo desenvolvimento do setor e da qualidade dos profissionais da categoria, o Sindpd
é considerado um dos sindicatos mais atuantes do País.

ESTRUTURA
Para garantir o atendimento de todos os profissionais de TI do estado, o
Sindpd oferece estrutura completa em sua sede, em São Paulo, e nas
Delegacias Regionais nas seguintes cidades:
• ARAÇATUBA

• ARARAQUARA

• BAURU

• CAMPINAS/JUNDIAÍ

• PRESIDENTE PRUDENTE

• RIBEIRÃO PRETO

• SANTOS

• SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

• SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

• SOROCABA
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ATUAÇÃO
O Sindpd é o maior representante sindical
dos trabalhadores da Tecnologia da Informação no Brasil. A Convenção Coletiva de
Trabalho do Sindicato – que norteia os
direitos da categoria – é considerada pelo
Dieese uma das quatro melhores do País.
O Sindpd foi um dos primeiros a conquistar a
redução de jornada de trabalho semanal para
30 horas (digitador) e 40 horas (demais
cargos). Além disso, nos últimos anos, obteve
índices de reajuste salarial acima da inflação.

Além de defender e ampliar os direitos dos
trabalhadores de TI, o Sindpd disponibiliza
serviços de assessoria jurídica para causas
trabalhistas, oferece descontos em mais de 350
instituições de ensino, realiza estudos sobre a
qualidade de vida e doenças relativas à profissão, como o material sobre Lesões por Esforço
Repetitivo (LER). O Sindicato ainda oferece convênios de saúde e odontológicos, além de
parcerias que possibilitam a prática de esporte,
o lazer e diversão dos associados e seus
dependentes.

Em pesquisa de satisfação, realizada
pelo instituto Datafolha, a qualidade e
eficiência dos trabalhos desenvolvidos
pelo Sindpd foram comprovadas. Segundo o levantamento, 89% dos associados
aprovam as conquistas e os serviços
prestados pelo Sindicato.
Sindicalize-se você também e ajude a
fortalecer ainda mais o principal
instrumento de defesa e
conquista de direitos:
o Sindicato!
www.
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HISTÓRIA DE CONQUISTAS
Quem está há pouco tempo no mercado de trabalho talvez acredite que as condições existentes, embora insuficientes, sempre foram assim. Na verdade, elas resultam da organização sindical e de uma luta que acontece há mais de 30 anos. Desde a sua fundação, em 1984, o Sindpd
tem ampliado direitos, bem como as condições de trabalho do profissional de Tecnologia da
Informação. A conquista de um ambiente ergonômico e menos prejudicial à saúde e a ampliação do mercado de trabalho formal são exemplos reais de avanços que contaram com o protagonismo do Sindicato.
Lutando ativamente pela regulamentação da profissão, defendendo a indústria nacional, o fortalecimento da Previdência e da CLT, ou batalhando pela redução da jornada de trabalho, o
Sindpd construiu uma história que orgulha seus associados e dignifica seus integrantes.
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Conquistas

PRINCIPAIS CONQUISTAS DO SINDPD
•

Jornada de trabalho: 30 horas semanais (digitador) e 40 horas
semanais (demais cargos);

•

PLR: Obrigatoriedade na apresentação da proposta de PLR;

•

Vale-refeição: R$ 17,50 para jornada de 8 horas;

•

Hora extra: 75% nas primeiras 2 horas e 100% nas subsequentes,
finais de semana e feriados;

•

Assistência médica: Coparticipação da empresa com no mínimo
30% do valor do convênio;

•

Auxílio-creche: No valor de 40% do salário normativo para trabalhadores com filhos de até 24 meses e 35% para empregados com
crianças de 24 meses e um dia até 60 meses de idade;

•

Abono da aposentadoria: Para empregados com mais de seis
anos de serviço na mesma empresa;

•

Estabilidade: Garantia de emprego no retorno das férias;

•

Ausências: Direito de 5 dias úteis de ausências legais;

•

Complementação de auxílio-previdenciário;

•

Delegado sindical: Obrigatoriedade de um delegado sindical
nas empresas com mais de 200 funcionários.
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REAJUSTES SALARIAIS

2017

2016
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2014

*Ganho financeiro de 7,05% = 6,29% de reajuste linear + 10% de abono
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6,49%

4,3%

3,14%

8,33%

6,3%

4,45%

até 12,50%

7,1%

5,90%

até 11,11%
6%

4,31%

até 11%
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5,90%

até 9,10%

7,5%

6,50%

até 9,4%

7%

5,83%

8%

7,5%
5,91%

7,8%

7%

6,40%

10,67%

10,67%

10,67%
6,29%

7,05%*

6,29%

O Sindpd conquistou reajustes salariais superiores ao índice de inflação (IPCA - Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo) nas últimas 10 Convenções Coletivas de Trabalho, o que
significa maior poder de compra e qualidade de vida para os trabalhadores de TI. Os aumentos
nos pisos salariais também seguiram a mesma tendência de evolução.

2007

Sempre referente ao ano anterior

Reajuste do Piso Salarial Sindpd
Reajuste Salarial Sindpd
Inflação (IPCA)
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O SINDPD SABE COMO FAZER A DIFERENÇA
NA VIDA DE SEUS ASSOCIADOS.
Por isso, oferece assessoria jurídica, eventos de integração da categoria,
acesso exclusivo a ofertas de lazer, cultura e diversão, além de convênios
de saúde, clube de vantagens e muito mais.

Descontos em:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academias
Albergues
Aparelhos Auditivos
Auto Center
Compras
Estética e Beleza
Espaço para Eventos
Empréstimo Consignado
Farmácia de Manipulação
Óticas
Seguros
Pet Shop

SINDPD: OS MELHORES
DESCONTOS E
BENEFÍCIOS PARA VOCÊ.
Consulte no site a relação
completa de parceiros e todos
os benefícios dos associados
do Sindicato, como os descontos que variam de 5% a 45%.
www.sindpd.org.br

Benefícios

VANTAGENS EM SER UM ASSOCIADO DO SINDPD
•

EDUCAÇÃO
Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, os profissionais de Tecnologia da Informação necessitam estar constantemente
atualizados. Assim, por meio de parcerias com mais de 350 instituições de ensino, o Sindpd oferece descontos em cursos regulares
que abrangem desde berçário até pós-graduação, além de cursos
de formação e capacitação profissional.

até 50% de desconto em faculdades e universidades
*Colégios *Cursos Técnicos *Idiomas
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•

•

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
O Sindpd proporciona assistência jurídica com plantão
diário de advogados para consultas e análise de
processos trabalhistas, sendo as homologações das
rescisões realizadas na sede e regionais do Sindicato.

SAÚDE

COMUNICAÇÃO
O Sindicato mantém seus sócios sempre atualizados e
informados com publicações periódicas, como o
Sindpd O Jornal e informativos extraordinários, além
de comunicação constante pelo portal e e-mail.

•

Para o atendimento gratuito aos sócios
e dependentes, o Sindpd disponibiliza
um ambulatório médico em sua sede,
além de firmar convênio com especialistas, clínicas, laboratórios, hospitais e
odontologistas.
www.sindpd.org.br

Vantagens

LAZER
Valores totalmente diferenciados para o lazer e a diversão
dos sindicalizados.
Para a diversão e o entretenimento dos associados e seus
dependentes, o Sindpd proporciona preços exclusivos para
estadia nas mais belas praias dos litorais norte e sul de
São Paulo e interior, além de descontos em viagens e ingressos para teatro, cinema e parque de diversões.

Destino de Férias, Hotéis e Pousadas:
*Araçatuba
*Boiçucanga
*Caraguatatuba
*Campos do Jordão
*Capela do Alto
*Cunha
*Guarujá
*Itanhaém
*Ilhabela
*Lindoia
*Mogi das Cruzes
*Monte Verde
*Monte Alegre do Sul
*Olímpia

ACOMODAÇÃO

*Paraty
A PARTIR DE
*Paúba
R$ 250 NO FINAL
*Porto Feliz
DE SEMANA
*Praia Grande
PARA 6 PESSOAS
*São José dos Campos
*São Sebastião
*São Sebastião do Paraíso - MG
*Serra Negra
*Socorro

*Rio Quente - GO
*Tapiraí
*Valinhos
*Ubatuba
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Diferenciais

SORTEIOS FREQUENTES E PROMOÇÕES EXCLUSIVAS
Durante todo o ano, o Sindpd realiza promoções exclusivas para
os seus associados e sorteios de diversos prêmios em datas
comemorativas, como no Dia do Trabalho, Dia da Mulher e na
SindpdFest.

20ª SindpdFest

Ganhadora do carro 0 km
Recorde de público e sorteio de prêmios marcaram
a edição
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SindpdFest

Luan Santana
SindpdFest 2016

A SindpdFest, além de ser um momento de descontração, lança a
Campanha Salarial e destaca os valores e reivindicações da categoria.
Durante todas as suas edições, diversos artistas realizaram grandes shows para a
animação dos associados, entre eles: Kid Vinil e Paulo Ricardo, Capital Inicial, Jota
Quest, Lulu Santos, Titãs, Sambô, as duplas sertanejas Bruno e Marrone e César
Menotti e Fabiano, Leandro Lehart, João Bosco e Vinícius, Turma do Pagode,
Michel Teló, e, mais recentemente, Luan Santana. Em uma de suas edições
memoráveis, a SindpdFest contou com a participação de Sabrina Sato como
mestre de cerimônia.
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Filie-se

JUNTE-SE A NÓS E APROVEITE
OS BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
PARA OS ASSOCIADOS!
Para a sua comodidade, você pode se associar
ao Sindpd de diversas maneiras:

•

Preenchendo os seus dados no site do Sindicato,
na página “Filie-se”

•

Pelo telefone 11 3823-5600

•

Pessoalmente na sede do Sindicato

•

Por meio do setor de RH da sua empresa, que
oferecerá a você uma ficha de associação

Filie-se hoje!
www.sindpd.org.br

Avenida Angélica, 35 - Santa Cecília
São Paulo - SP - CEP 01227-000 - Ligue: (11) 3823-5600

