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Trabalhadores pedem 10,51% de aumento
Categoria aprova reivindicações
para campanha salarial 2013,
durante assembleias
O Sindpd realizou, no mês de dezembro, doze
assembleias com os trabalhadores de TI com o
objetivo de criar uma pauta de reivindicações
que será apresentada ao sindicato patronal. As
propostas da categoria foram definidas e aprovadas, por unanimidade, nas reuniões.
Além do reajuste salarial real linear (para todos
os trabalhadores e acima da inflação), o sindicato vai lutar para implementar PLR e vale-vefeição em todas as empresas, independentemente
do número de funcionários.

Páginas 12 e 13

Sindicato reúne trabalhadores de
TI em clima de unidade e força
Evento teve shows das
bandas Blitz e New Times,
além do sorteio de prêmios
Não dava para ficar parado. Pessoas de todas as
idades aproveitaram a 16ª edição da SindpdFest que,
além de ser um momento de descontração, marca o
início da Campanha Salarial. O evento aconteceu no
dia 24 de novembro e foi realizado no espaço HSBC
Brasil, situado em São Paulo. Os sócios e convidados
presentes desfrutaram os shows e ainda concorreram
ao sorteio de brindes e prêmios. Foram distribuídos
tablets, TVs LED de 40 polegadas e até um carro 0km.

Páginas 8, 9, 10 e 11

Confira o que foi destaque
no Sindpd em 2012
Página 16

Brasil cria leis específicas
para crimes cometidos
na internet
Página 3

Nova diretoria do Sindpd toma posse
Dirigentes sindicais e
políticos que compuseram
a mesa diretora da
cerimônia de posse.
Maria Barbara da Costa,
José Avelino Pereira, Luiz
Sérgio da Rosa Lopes,
Carlos Henrique, Antonio
Neto, José Roberto de
Melo, Adílson Amadeu e
Luiz César Michielin Kiel
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2012,
um ano de vitórias!
Conquistas
O ano de 2012 foi muito importante Encerramos há pouco tempo a gestão
para o Sindpd. Colocamos em prática mais profícua, aquela que mais obteve
diversas ações e conquistamos mui- conquistas para a categoria, mas já tetos benefícios para a categoria de TI.
mos uma nova diretoria, a qual tenho
O nosso trabalho resultou em mais o prazer de presidir, empenhada em
de 600 PLR assinadas com grandes e conquistar vitórias ainda mais emblepequenas empresas do estado de São máticas. É um grande desafio.
Paulo. Isso demonstra que é do empe- Esta nova diretoria já assume o manEspecial
nho
da diretoria, aliada ao apoio dos dato com o compromisso de alavantrabalhadores da categoria, que se car os ganhos para os trabalhadores
originam as grandes conquistas.
de TI na Campanha Salarial 2013. As
O Sindpd tem compromisso com doze assembleias, realizadas em devocê, trabalhador de TI. Nos conso- zembro/2012, demonstraram o apoio
lidamos em 2012 como porta-vozes efetivo e a união da categoria que predos trabalhadores do setor no es- cisamos para esta nova campanha.
tado, demonstrando sempre uma www.
Sabemos
que.org.br
a cada negociação
sindpd
opinião firme e determinada na de- estamos mais preparados para confesa dos trabalhadores. A imprensa quistar o que os trabalhadores nee outros segmentos da sociedade cessitam. Faremos a primeira negoouviram as opiniões do sindicato ciação em janeiro/2013 e vamos lutar
relacionadas à área de TI e também pela universalização do vale-refeias reivindicações da categoria por ção (VR) e PLR para toda categoria.
meio das nossas palavras.
É hora de acabar com essa onda de
A representatividade e a força que as empresas só tirarem dos trabanossa entidade possui hoje não se- lhadores e não repartirem o lucro.
riam possíveis sem a participação É preciso compartilhá-lo com os emefetiva dos sócios. Com os trabalha- pregados, os principais responsáveis
dores ao nosso lado, conseguimos pelo crescimento das empresas.
sentir, mais de perto, o que a cate- Peço que todos se unam ao sindicagoria necessita, almeja e ambiciona. to para continuarmos com essa orO ano de 2012 também foi marcado ganização forte, lutando pelos direipor uma maior aproximação entre tos dos trabalhadores das área de TI.
o Sindpd e os trabalhadores de TI Agora é VR e PLR para todos!
Na mídia
dentro das empresas. Estreitaremos
ainda mais esses laços, porque sa- Um feliz 2013!
bemos que só falando em uníssono,
em uma só voz, é possível pleitear
ganhos efetivos.

Pergunte ao Sindpd
Férias coletivas, fracionadas e estabilidade
Com a chegada do final do ano, cresce o
número de trabalhadores que são colocados em férias coletivas, por conveniência
ou interesse das empresas. Há empresas
que optam pela antecipação informal de
dias de folga, coincidindo com a semana
entre Natal e Ano Novo e as que concedem formalmente as férias coletivas. Há
três dúvidas recorrentes sobre estas férias, sempre trazidas pelas empresas, que
merecem esclarecimento:
1) As empresas podem conceder férias
coletivas sem consulta ao Ministério do
Trabalho ou ao Sindicato?

Não. A cláusula quadragésima quarta da
Convenção Coletiva condiciona as férias
coletivas a acordo da empresa com os empregados e o Sindpd. Isso ocorre para que
as condições do descanso sejam analisadas, como por exemplo:
• O respeito ao período mínimo de dez dias
• A proibição de se iniciarem na sexta-feira
• A exclusão dos feriados de Natal e Ano
Novo das férias usufruídas.
2) É obrigatório excluir da contagem
das férias coletivas os feriados de Natal e Ano Novo?
A Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho, recepcionada pelo
Brasil, impede contar corridos os dias de
férias quando houver feriados no período. O número de feriados deve ser somado ao período de descanso, ou compensado posteriormente ao retorno do
empregado ao trabalho.
3) Quando o empregado tira férias em
dois períodos, após qual retorno ele fica
protegido pela estabilidade?
A cláusula 44 da Convenção Coletiva assegura estabilidade pelo período de trinta
dias “contados do retorno ao trabalho”.
Logo, ao retornar do primeiro período, o
empregado usufrui da estabilidade. Caso
possua um segundo período, é assegurado novamente o período de estabilidade, até porque, se não foi despedido, sua
permanência ocorreu por interesse do
patrão, não devido à estabilidade, que é
de apenas trinta dias.

Suas dúvidas e comentários podem estar aqui. Entre no site
do Sindpd, leia as notícias e participe: www. sindpd.org.br
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Receita Federal edita Parecer Normativo esclarecendo
Editorial
nova
base de cálculo da contribuição previdenciária
Definida a abrangência da receita bruta para nova base de cálculo da contribuição previdenciária de 15 setores da economia
contribuições previdenciárias para o Fundo de
Previdência. Tudo que o contribuinte paga à Previdência
Social é utilizado na substituição da renda do trabalhador quando ele não pode mais trabalhar, seja por motivo
de doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário, ou mesmo a maternidade e a reclusão.
O Governo Federal colocou em prática, recentemente, uma
série de medidas visando estimular a formalização do mercado
de trabalho, ampliar a competitividade da indústria
Especial
nacional e estimular as exportações. Uma dessas ações
incide, exatamente, no recolhimento da contribuição previdenciária, trata-se da desoneração da folha de pagamento. O benefício faz parte do programa Brasil Maior e, até
o momento, já abrangeu 15 setores da economia nacional,

incluindo o da tecnologia da informação. Essa nova modalidade de recolhimento traz como base de cálculo a receita
bruta das empresas, porém, a definição do que exatamente comporia a receita bruta não era clara.
Agora, o Parecer Normativo nº3/2012, editado pela Receita
Federal, esclareceu a abrangência da base de cálculo, concluindo que receita bruta compreende: a receita decorrente da venda de bens nas operações de conta própria; receita
decorrente da prestação de serviços em geral e o resultado
auferido nas operações de conta alheia. Portanto, podem
ser excluídos da receita bruta os valores referentes à: receita bruta de exportações; vendas canceladas; descontos incondicionais; IPI incluído na receita bruta e o ICMS quando
cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços
na condição de substituto tributário.
A alíquota sobre a receita bruta que cada empresa be-

www.sindpd.org.br

Brasil cria leis
específicas para crimes
cometidos na internet
Sem a legislação, o cibercrime era julgado
conforme código penal de 1940
A presidente Dilma Rousseff sancionou, no dia 03 de dezembro, a Lei 12.737 - a
primeira legislação brasileira que estabelece punições para quem comete crimes cibernéticos. A nova lei determina pena de reclusão de seis meses a dois
anos e multa para quem obtiver segredos comerciais e industriais ou conteúdos
Na mídia
privados por meio da violação de mecanismo de segurança de equipamentos
de informática. A pena também vale para o controle remoto não autorizado
do dispositivo invadido. Essa pena poderá ser aumentada de 1/3 a 2/3 se houver
divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro dos dados obtidos.
Para o crime de “devassar dispositivo informático alheio” com o objetivo de
mudar ou destruir dados ou informações, instalar vulnerabilidades ou obter vantagem ilícita, há uma atribuição de pena de três meses a um ano de detenção e
multa. Será enquadrado no mesmo crime aquele que produzir, oferecer, distribuir, vender ou difundir programa de computador destinado a permitir o crime
de invasão de computadores ou de dispositivos como smartphone e tablet. A
pena será aumentada de 1/6 a 1/3 se a invasão resultar em prejuízo econômico; e
de 1/3 à metade se o crime for praticado contra autoridades públicas, entre elas,
a presidente da República, governadores, entre outros.
A falta de leis específicas para punir infratores e a relativa facilidade na execução
deixavam o caminho livre para pessoas mal intencionadas. O perito em solucionar crimes virtuais, Domingo Montanaro, que palestrou sobre o tema durante
o Seminário de Pauta do Sindpd, enfatizou que todos os softwares e a internet
são vulneráveis. “No início, as pessoas, os grupos de hackers, invadiam sistemas
por diversão, para mostrar que a estrutura de segurança na internet era frágil.
O que vem a partir de 2006 é um negócio criminoso que movimenta cifras estratosféricas. A Febraban estima que, em 2011, os bancos brasileiros perderam
R$1,5 bilhão com fraudes cometidas na rede”, avaliou Montanaro.
Para o presidente do Sindpd, Antonio Neto, a nova legislação é um avanço para
o país e tornará mais ágil o julgamento de crimes cometidos na rede. “A tecnologia avançou muito nos últimos anos, os brasileiros cada vez mais têm acesso
à internet, e a legislação precisa acompanhar essas mudanças. O prejuízo com
esse tipo de crime atinge a casa dos bilhões de reais anualmente e havia grande
dificuldade em enquadrar os delitos da esfera virtual no nosso código penal,
que é de 1940. Agora com a legislação específica, o processo será mais rápido,
seguro e efetivo”, afirmou Neto.

neficiada pagará dependerá do setor em que a mesma
atua ou do produto que produza, seguindo: 2,0% para as
empresas do setor de serviços, como aquelas que prestam serviços de tecnologia de informação e tecnologia
de informação e comunicação, do ramo hoteleiro, de call
center e design houses; e 1,0% para as empresas que produzem determinados produtos industriais (identificados
pelo código da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI).
Atualmente, os 15 setores da economia beneficiados com
a desoneração da folha de pagamento são: tecnologia da
informação, têxtil, confecção, couro e calçados, plásticos,
material elétrico, equipamentos para produção do setor
mecânico, ônibus, autopeças, naval, aéreo, móveis, hotéis,
call center e chips de computador. A desoneração da folha
é uma das medidas do plano Brasil Maior.

Votação do Marco Civil da
Internet é adiada novamente
O projeto é favorável, mas esbarra em interesses
econômicos e questões polêmicas

C

om a votação adiada pela sexta vez, o Marco Civil da Internet deve ficar para
2013. O projeto, que é algo como uma constituição específica da rede, tem
o objetivo de regulamentar questões básicas, estabelecendo direitos e responsabilidades de usuários e provedores de conexão. No entanto, fortes interesses
econômicos, especialmente das empresas de telecomunicação, impedem o avanço.
O presidente do Sindpd, Antonio Neto, considera importante haver regras para o
segmento. “É imprescindível que um país tenha legislação que contemple a rede. Já
caminhamos em relação aos cibercrimes, mas o Marco Civil ainda está pendente. Sem
parâmetros claros, a sociedade e, principalmente, o usuário ficam desprotegidos.
Uma proposta como essa, que abarca a liberdade de expressão e a proteção da privacidade, só pode ser considerada um avanço”, afirma Neto.
Uma das questões mais polêmicas do projeto é a neutralidade da rede. O que, segundo
Neto, é uma questão necessária para assegurar um ambiente justo. “Lutamos para que
a internet esteja ao alcance de todos e para que o consumidor não seja prejudicado.
Qualquer projeto que dê preferência a quem possui maior poder aquisitivo é contrário
ao que defendemos. Limitar a velocidade ou criar pacotes com diferentes preços aos
consumidores, representa um retrocesso. Além disso, facilita a prática de formação de
cartéis e cria concorrência desleal entre as companhias do setor”, ressalta Neto.
Para ser aprovado o texto deve passar por votação na Câmara dos Deputados, ou
para outra comissão, pelo Senado e, depois, deve seguir para o gabinete da presidente Dilma Rousseff, onde será publicado ou vetado.

Rodolfo Stuckert /Banco de Imagens Portal Câmara dos Deputados

T

odos os trabalhadores formais recolhem, dire-

Conquistas
tamente ou por meio de seus empregadores,

Líderes partidários negociam marco regulatório em Brasília
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Conquistas

Grandes empresas fecham acordo
de PLR com o Sindpd em 2012
Especial
Acordo
com quatro grandes empresas de TI beneficia mais de 18 mil empregados
A categoria de TI obteve conquistas emblemáticas em 2012, sempre contando com o apoio e o compromisso do
Sindpd. O trabalho dos dirigentes resultou em mais de 600 PLRs assinadas com empresas de TI de todo estado
de São Paulo. Entre essas centenas de acordos, os realizados com as empresas Fidelity, Sonda IT, Totvs e Oracle
chamam a atenção pelo grande número de empregados favorecidos. As quatro negociações beneficiarão, juntas,
mais de 18.000 trabalhadores do setor de TI.
A cada debate com os diretores do Sindpd, as empresas ficam mais convencidas de que a PLR é uma importante
www.sindpd.org.br
ferramenta de gestão, rentável tanto para funcionários como para empresários. Além da vantagem financeira, os
trabalhadores, ao terem acesso a uma parte dos lucros, se sentem incluídos no processo produtivo.
Relembre como foram as negociações com as empresas: Fidelity, Sonda IT, Totvs e Oracle:

Sonda IT
Após diversas rodadas de negociação, o Sindpd conseguiu
selar acordo de PLR com a empresa Sonda IT. No dia 13 de
dezembro aconteceu a reunião com a comissão da empresa que definiu a distribuição de 5% do lucro líquido para os
empregados. “Quanto maior o lucro, evidentemente, maior
será a parte que cada um receberá. Essa distribuição será
feita de forma igualitária, para todos os funcionários, na
mesma proporção, independente da faixa salarial”, esclareceu o presidente do Sindpd, Antonio Neto.
O acordo, que também valerá para 2013, será pago em março de 2013. “É importante parabenizar a comissão de traNa mídia
balhadores, que participou ativamente das negociações”,
destacou o diretor do sindicato, Celso Lopes.

Totvs
Outro importante acordo de Participação nos Lucros
e/ou Resultados (PLR) firmado em 2012 foi com a
Totvs. A empresa, que possui grande representatividade na área de TI e muitos empregados, fecha PLR
com o Sindpd há mais de cinco anos. O processo foi
discutido entre a comissão de empregados da companhia e o Sindpd, representado por João Antonio, vice-presidente do sindicato, e pelo diretor Walter Volpe.
“Nesta negociação os objetivos foram aprimorados
com maior possibilidade de ganho para os trabalhadores. As experiências anteriores da empresa foram
fundamentais para o fechamento de um acordo mais
efetivo”, destaca João Antonio.
A PLR será paga em uma única parcela em março de 2013.

Fidelity
O Sindpd organizou uma verdadeira força tarefa para firmar
PLR com uma das maiores empresas do setor, a Fidelity. Os
diretores do sindicato: João Antonio Nunes Gomes e Silva,
José Gustavo Oliveira Netto, Antonio Randolfo das Neves,
Edison Alexandre Galli, Ismael Antonio de Souza, Luciano
Gonçalves Porto, Sérgio Elias Rosa, Walter Volpe, Abaitaguara do Amaral Gonçalves, Moacir Candido da Silva, Celso
Lopes e Joel Chnaiderman, foram responsáveis por um ciclo
de assembleias que durou 4 dias e teve a participação de
mais de 6 mil funcionários da companhia.
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O acordo foi colocado em votação e aprovado pela maioria.
“A mobilização realizada na Fidelity foi uma grande vitória.
Alcançamos um alto grau de mobilização na empresa, fato
importante para avançarmos cada vez mais nas conquistas”,
disse João Antonio, vice-presidente do Sindpd.
O plano aprovado tem como metas o faturamento e o absenteísmo (ausência de faltas). A apuração dos resultados será
de setembro até dezembro. Uma vez que os objetivos sejam
alcançados, o valor será depositado em parcela única, em março de 2013. As assembleias também aprovaram o reajuste no
tíquete-refeição (o retroativo a julho já foi pago), a escala de
trabalho e o sistema de marcação de ponto.
Segundo o secretário geral do sindicato, José Gustavo, a organização dos trabalhadores de TI atingiu um novo patamar.
“A implementação de PLR em mais de 600 empresas é uma
grande vitórias. Nossa missão agora é estender os benefícios
para todos”, disse.

Oracle do Brasil
A empresa Oracle do Brasil, uma das mais influentes do mercado, presente em mais de 145 países, renovou o acordo de
PLR com o Sindpd em 2012. Na negociação estiveram presentes, por parte do sindicato: Antonio Neto, presidente do
Sindpd, João Antonio, vice-presidente, e os diretores João
Barreto Santos Filho e Sérgio Elias Rosa.
O pagamento do benefício será feito em duas parcelas,
nos meses de fevereiro e agosto de 2013. Segundo o acordo, cada empregado terá um conjunto de metas globais e/
ou metas individuais definidas e negociadas pelo respectivo superior imediato. Essas metas serão classificadas de
acordo com o seu nível de impacto dentro dos objetivos
globais da empresa. O período de avaliação, estipulado
pela empresa, é entre junho de 2012 e maio de 2013.
A Oracle já tem acordos de PLR firmados com o Sindpd
desde 2006.

Mais de 200 empresas
com menos de 50
funcionários selam PLR
Negociação é obrigatória apenas para
companhias com mais de 50 trabalhadores

C

onforme a convenção coletiva, a negociação
da PLR é necessária para empresas de TI do
estado de São Paulo com mais de 50 funcionários, mas algumas companhias com o número de
empregados inferior ao obrigatório também fecharam acordo em 2012.
Mais de 200 PLRs foram assinadas com empresas que
possuem menos de 50 empregados. O pagamento do
benefício demonstra o respeito que a empresa tem pelos seus trabalhadores e a consciência de que sem eles
não seria possível alcançar bons resultados e lucro.
O Sindpd busca negociação com empresas de todos os
tamanhos com intuito de abranger o maior número de
trabalhadores e conquistar a universalização do benefícios para categoria. Uma prova disso é que em 2012 foram concluídos acordos com companhias que possuem
desde 01 funcionário até outras com mais de 10.000.
Recentemente foram firmados acordos para pagar o
benefício para os profissionais das empresas: I-Graf
Bureau, Estec Tecnologia, Netmatic Comércio e Serviço em Teleinformática, todas com menos de 10 empregados. O diretor Sérgio Stolagli, responsável pela
negociação com as três companhias citadas, lembrou
este tipo de tratativa é menos complicada. “Pelo
debate nas negociações serem mais próximos, a comunicação com essas empresas com poucos empregados é menos complicada. Mas o resultado, assim
como nas grandes empresas, gera um ganho muito
importante para o trabalhador, refletindo nos resultados da companhia”, finalizou.

“A conquista do direito à PLR registrado em Convenção Coletiva de
Trabalho é um marco para a categoria de TI. Nos últimos dois anos
houve um aumento gigantesco de
acordos assinados. Ainda assim
queremos ir mais longe, a meta da
negociação salarial 2013 é estender
o benefício para todos os trabalhadores do estado”
João Antonio, vice-presidente do Sindpd
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Nova diretoria do Sindpd toma posse
com a missão de ampliar conquistas
www.sindpd.org.br

Neto: “Faremos o melhor para cumprirmos a missão de organizar e representar todos os trabalhadores
na área de Tecnologia da Informação de São Paulo”

A

nova diretoria do Sindpd tomou
posse, em 29 de novembro, com
a missão de ampliar as conquistas
e continuar lutando para o crescimento
da categoria de TI. A cerimônia ocorreu
no Espaço Rosa Rosarum, no bairro de Pinheiros, em São Paulo.
O presidente reeleito do sindicato, Antonio Neto, ressaltou, durante seu discurso,
a inquestionável aprovação do Sindpd
Na mídia
pelos sócios. “A pesquisa realizada pelo
Datafolha mostrou que 89% dos sócios
nos aprovaram”, comemorou. Neto também lembrou que 90% dos votos na eleição permitiram sua reeleição. “Isso nos
enche de orgulho, mas não significa que
caminharemos sobre um mar de rosas,
pelo contrário, isso só aumenta as nossas
responsabilidades, porque ampliar o que
já temos não vai ser fácil”.
O evento foi conduzido por Márcio Bernardes, jornalista esportivo da rádio Transamérica, publicitário e professor de jornalismo.

“A pesquisa realizada
pelo Datafolha mostrou
que 89% dos sócios
nos aprovam”
O mestre de cerimônia transmitiu importantes mensagens de congratulações recebidas pelo Sindpd: da
excelentíssima presidente da República, Dilma Rousseff; do vice-presidente da República, Michel Temer;
do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin; do
ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto; do

Diretores do Sindpd, dirigentes sindicais, políticos e convidados chegam ao evento para acompanhar a cerimônia de diplomação da nova diretoria

ministro da Pesca e Agricultura, Marcelo Crivella; do
ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho; do senador Renan Calheiros; do senador Waldir Raupp; do deputado federal
Milton Monti (PR-SP); do deputado federal Paulo
Maluf (PP-SP) e do presidente da FIESP, Paulo Skaf.

Mestre de cerimônia, Márcio Bernardes, transmite mensagem
de congratulações enviadas por políticos e personalidades

Presidente Antonio Neto agradeceu a confiança e garantiu a continuidade do bom trabalho

José Gustavo (secretário geral) e João Antonio (vice-presidente)
são nomeados pela mesa diretora durante cerimônia de posse
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Autoridades prestigiam cerimônia
Social

Convidados fizeram questão de parabenizar o presidente e toda a nova diretoria
A mesa diretora da solenidade foi chamada pelo mestre de cerimônia, Márcio Bernardes, para subir ao palco. Além de
Antonio Neto, foram convidados: José Roberto de Melo, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego do
Estado de São Paulo; Adílson Amadeu, vereador de São Paulo; Carlos Henrique, deputado estadual de Minas Gerais;
Luiz César Michielin Kiel, presidente da Prodam - oficialmente representando o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab;
Maria Barbara da Costa, presidente da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do Rio de Janeiro;
e Luiz Sérgio da Rosa Lopes e José Avelino Pereira, ambos vice-presidentes da CSB.
Os convidados da mesa fizeram questão de parabenizar o presidente e toda a nova diretoria em seus pronunciamentos.

“Além de ser um grande trabalhador, um
grande líder, é um homem transparente
na sua forma de administrar,
competente, inteligente, companheiro
e leal. Parabenizo você, presidente, por
este momento que é conduzido para
mais um período à frente do Sindpd,
graças à competência, liderança,
inteligência, ao comprometimento e
pelos resultados satisfatórios à frente
desta instituição tão importante durante
todos esses anos. Muito sucesso para o
senhor e toda a nova diretoria”

“Ele [presidente Antonio Neto] quer
sempre o melhor para os trabalhadores,
tanto no nosso querido estado de São
Paulo como no Brasil. Presidente, ao
senhor e à sua diretoria, quero desejar
muito sucesso e muito trabalho”
Vereador Adilson Amadeu

“Sabemos que vocês enfrentarão
grandes desafios neste próximo
mandato, mas sabemos também
do empenho do Neto e de toda a
sua diretoria para superá-los. Bom
mandato pra você, presidente, e que
Deus te ilumine”

Carlos Henrique, deputado estadual de Minas Gerais

“O Sindpd tem sido um grande parceiro
do Ministério do Trabalho. Nós, da
Superintendência do Estado de São Paulo,
combatemos efetivamente a precarização
dos contratos de trabalho, buscando,
principalmente, a eliminação da figura do PJ
neste segmento expressivo da nossa economia
e sempre contamos com o apoio do Sindpd”
José Roberto de Melo, superintendente do Ministério
do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo,
falando em nome do ministro do Trabalho Carlos
Brizola e do Governo Federal

José Avelino Pereira, vice-presidente da CSB

“Sempre imaginamos que o primeiro
mandato é o mais difícil e o mais
comemorativo. Não é. São os mandatos
subsequentes que exigem mais do
dirigente sindical; muito trabalho,
sabedoria e dedicação. Parabéns, Neto, e
muito obrigado a todos vocês”
Luis Sérgio da Rosa Lopes, vice-presidente da CSB
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Novas batalhas, novos desafios: a luta continua
Depois do pronunciamento da mesa diretora, deu-se início à diplomação da nova diretoria do Sindpd. Os novos
gestores receberam seus documentos de posse e foram
saudados por todos. Sobre os novos desafios, Neto se
mostrou firme na luta por mais direitos aos trabalhadores
da categoria. “Não tenho dúvidas de que faremos o melhor para cumprirmos a nossa missão, que é organizar e
representar todos os trabalhadores na área de Tecnologia
da Informação do estado de São Paulo, lutando por novas
conquistas e garantindo seus direitos”, reiterou.
“O Sindpd, meus amigos, tem compromisso com o conjunto da classe operária, com o Estado e com o país. Jamais abandonaremos nossos princípios, em especial o da
consciência de classe. Sabemos de que lado do balcão
nós estamos, pois isso é pilar fundamental para qualquer
dirigente comprometido com a sua categoria”, finalizou,
emocionado, Antonio Neto, agradecendo novamente a
todos os presentes.
Ao final do evento foi oferecido um jantar aos convidados, que também puderam assistir ao show da banda
SP3. Clássicos da música internacional, como “New York,
New York”, sucesso na voz de Frank Sinatra, e do Brasil,
como “O que é, o que é?”, de Gonzaguinha, fizeram parte
das apresentações da noite.

Nova diretoria do Sindpd toma posse e trabalhará até 2016 para conquistar ainda mais benefícios para a categoria de TI

Compromissos da nova diretoria:
• Participação em Lucros e Resultados para toda a categoria sem
nenhuma restrição;
• Aumento do vale-refeição e extensão do benefício para todos
os trabalhadores;
• Manutenção da trajetória de valorização e aumento real linear
de salários;
• Ampliação para 6 meses da licença-maternidade;
• Luta pela regulamentação da profissão e pela criação de uma
estatal de TI;
• Ampliação dos destinos de férias e inauguração de um grêmio
recreativo do sindicato;
• Criação de clube de campo com total infraestrutura para eventos e comemorações;
• Mais parcerias com escolas e institutos de estudo para facilitar
o acesso à qualificação.
Novos dirigentes do Sindpd são diplomados pela mesa diretora do evento

“O Sindpd, meus amigos, tem compromisso com o conjunto da
classe trabalhadora, com o Estado e com o país” – Antonio Neto

Convidados durante jantar na solenidade de posse

Banda SP3 anima o público durante o jantar

www.sindpd.org.br
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16ª SindpdFest reúne categoria em
união e lança Campanha Salarial 2
Social

Estrutura moderna, organização eficiente e sorteio de prêmios marcaram o evento

N

ão havia como ficar parado. A alegria tomou
conta das mais de 4.500 pessoas que compareceram à 16ª edição da SindpdFest, no HSBC
Brasil, em São Paulo. Bastava olhar para o lado para
encontrar pessoas de todas as idades pulando, dançando e cantando.
A festa, que aconteceu no dia 24 de novembro, além de
ser um momento de diversão e descontração, tradicionalmente marca o lançamento da campanha salarial da
categoria de TI. O clima de unidade da categoria é um
forte indício de que a negociação de 2013 será vitoriosa.
Em discurso no palco do HSBC, o presidente do Sindpd,
Antonio Neto, reiterou questões fundamentais a serem

debatidas na próxima mesa de negociação com o sindicato patronal. “Já conseguimos que empresas com
mais de 50 empregados abram processo de negociação
para a implementação de PLR e que companhias com
mais de 100 funcionários paguem vale-refeição. Agora
o sindicato quer ir ainda mais longe, a principal proposta é estender estes benefícios para todos os trabalhadores de TI de São Paulo”, bradou, Neto.
O momento também serviu para incentivar a participação nas assembleias, que foram realizadas ao
longo do mês de dezembro e aprovaram a pauta de
reivindicação (confira matéria das assembleias nas
páginas 12 e 13).

A promoção “raspou ganhou”, em parceria com a Gradiente, foi
um sucesso. As raspadinhas premiadas garantiam fones de ouvido

Com uma organização impecável, a 16ª SindpdFest
marca o início da Campanha Salarial 2013

Os portões do HSBC Brasil foram abertos para os
associados e convidados que esperavam ansiosos

Sócios e convidados receberam um copo personalizado da
16ª SindpdFest, e aproveitaram para estreá-lo no dia

A SindpdFest foi realizada no HSBC Brasil, que
possui infraestrutura adequada para a importância do evento

Todos os participantes receberam três tickets de
bebidas, além de um cupom e uma raspadinha para
concorrer a prêmios

Mais de 4.500 pessoas prestigiaram o lançamento da Campanha Salarial e curtiram as diversas atrações
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Trabalhadores ressaltaram os
avanços conquistados pelo
sindicato e os próximos desafios
A 16ª SindpdFest foi um momento especial para os
sócios comemorarem as últimas vitórias da categoria, se divertirem com os amigos e discutirem a
Campanha Salarial 2013. Elogios à gestão do sindicato e ao evento não faltaram. A expectativa em relação às próximas conquistas também foi bastante
citada, tanto pelos sócios que acompanham o trabalho do sindicato há mais de 20 anos, como por
aqueles que estão há pouco tempo na área.

“Sou sócia há dois anos e estou
atenta, principalmente, à questão
da PLR. Estou muito esperançosa.
Tomara que o Neto consiga
conquistar tudo o que está na pauta”
Abgail Antonio Salazar, BSI tecnologia Associada,
destacando a expansão do benefício da PLR

Enquanto as pessoas se acomodavam, os mestres de
cerimônia Gislaine Martins e Ricardo Sam, apresentadores que comandam o programa 2 em 1, da rádio
Transamérica, tomaram conta do palco e interagiram
com o público

“Sabemos que comemorar é importante,
mas, acima de tudo, é imperativo o
sindicato organizar os trabalhadores
e todos os associados para lutarmos
em 2013. Precisamos acabar com essa
onda de as empresas só tirarem dos
trabalhadores e não repartirem o lucro. É
preciso compartilhá-lo com a categoria”
Antonio Neto, relembrando a importância da
participação dos trabalhadores na luta pela
universalização da PLR para categoria de TI

A importância da SindpdFest e união de toda a categoria foram lembradas pelos sócios presentes
no evento, que também ressaltaram os avanços conquistados

“Hoje, estamos aqui para essa festa proporcionada pelo sindicato e, além da
diversão, é importante prestar atenção nessa parte da campanha salarial que
está sendo proposta. Espero que surjam boas conquistas que atendam nossas
necessidades e que o sindicato continue trabalhando, estamos acompanhando”
Leme dos Santos, funcionário da Sonda IT, comentando suas as expectativas para a próxima campanha

“O Sindpd se empenha
bastante em defesa dos
trabalhadores e o Neto
é muito preparado. Ele
está sempre buscando
melhorias em todos os
níveis. O Sindpd atende
as nossas expectativas,
acredito que é um dos
melhores sindicatos
que existe hoje”
Margarete Serracini, da
empresa Serpro, que embora
seja sócia do Sindpd há
mais de 20 ainda não havia
participado da SindpdFest

Sócios aprovam os trabalhos do Sindpd, durante o evento de
lançamento da Campanha Salarial

www.sindpd.org.br
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Banda Blitz e New Times colocaram
os participantes para dançar
Social

“Sempre aconselho quem é sócio a vir”, afirma participante da SindpdFest

A comemoração do lançamento da Campanha Salarial foi festejada com um grande show da Banda Blitz,
uma das precursoras do rock nacional na década de 80. Este ano, a banda comemora 30 anos de sucessos

Banda Blitz é liderada pelo cantor, instrumentista
e ator Evandro Mesquita

Mais de 4.500 trabalhadores de todo o estado participaram deste momento que marca o início da Campanha Salarial. A festa transcorreu com muita diversão e conforto
para associados de todas as idades e de todas as regiões de São Paulo.

Com um repertório para todos os gostos, a banda New Times relembrou sucessos nacionais e internacionais como: Bee Gees, The Beatles, Rolling Stones, Lady Gaga, Black Eyed
Peas, Michel Teló, As Frenéticas, Gloria Gaynor, Xuxa, Balão Mágico, Munhoz e Mariano
Para facilitar a chegada dos associados, foram disponibilizados ônibus nas regionais
de Araçatuba, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, Bauru, São José dos Campos e Santos

O presidente Neto e o vice-presidente João Antonio observaram o clima da próxima Campanha Salarial e puderam sentir a aprovação dos trabalhos do Sindpd

“Já utilizei todos os benefícios oferecidos pelo sindicato e,
pelo que percebo, o Sindpd luta bastante pelos direitos da
categoria, independentemente da região. Por exemplo, o
benefício da PLR já chegou à nossa empresa”
Mauro Rogério Vitor, da empresa Assessor Público,
que fez parte do grupo que viajou com o ônibus de Araçatuba
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“Trabalhava como cooperado, mas agora sou CLT e
sei que tem alguém que briga pela nossa categoria”
Adriano Reis, ganhador do carro na SindpdFest

Foram sorteadas três TVs de 42 polegadas, dois tablets e um carro 0km

Um dos momentos mais aguardados da 16ª Edição da SindpdFest
foi o sorteio dos prêmios. Antes de dar início ao processo, o presidente Antonio Neto convidou o sócio Márcio dos Santos, ganhador do carro no SindpdFest do ano passado, para auxiliá-lo

O sindicato preparou um show de
prêmios para os participantes da
festa. O destaque da noite era o
Gol 0km, mas, por meio de parceria realizada com a empresa Gradiente, também houve sorteios
de três TVs de LED de 42 polegadas e dois tablets. Para concorrer, logo na entrada do evento,
cada um dos sócios recebeu um
cupom que era depositado numa
urna. Além dessa oportunidade,
ainda havia uma raspadinha. Ao
todo, 100 delas estavam premiadas com fones de ouvido.

Os seis sorteados receberam vale-prêmios durante a festa e os produtos foram entregues, definitivamente, durante as assembleias (confira nas páginas 12 e 13)
O grande felizardo da noite foi Adriano Pereira Reis, da empresa Telvent, ganhador do Gol.
Adriano comemorou a conquista do prêmio e a
sua esposa mais ainda

“Fiquei muito feliz de ganhar
este carro do Sindpd. Antes eu
e minha esposa tínhamos dois
carros, mas tivemos que vender
um, agora vou presenteá-la
com este. Já faz oito anos que
trabalho com TI, mas nunca tive
contato com o sindicato. Sempre
trabalhei informalmente, como
terceiro e cooperado, mas este
ano comecei a trabalhar como CLT
e, em março, me filiei ao Sindpd.
Até pouco tempo não sabia que
existia um sindicato de TI, mas
agora sei que tem alguém que
briga pela nossa categoria. Me
surpreendi positivamente”
Adriano Pereira Reis, feliz com o prêmio e
com a atuação do Sindpd

www.sindpd.org.br
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Campanha Salarial 2013: Tra
querem 10,51% de aument
Especial

Além disso, serão reivindicados vale-refeição e Participação em Lucros e Resul

C

Social

Trabalhadores aprovam reivindicações durante assembleia geral na sede do Sindpd

om o objetivo de aprovar uma
pauta de reivindicações que
será apresentada ao sindicato
patronal, o Sindpd realizou, no mês de
dezembro, doze assembleias com os
trabalhadores da categoria de TI do estado de São Paulo. As propostas foram
definidas e aprovadas por unanimidade, no dia 15 de dezembro, durante a
última das assembleias, que ocorreu na
sede do sindicato em São Paulo.
Aproveitando o bom momento do setor
e os benefícios concedidos às empresas
pelo governo em 2012, o Sindpd lutará
para conquistar aumento de 10,51% para
os trabalhadores. O reajuste é referente à reposição da inflação mais 4% de aumento real. Nas 24 cláusulas alteradas
na Convenção Coletiva, estão previstos
também a obrigatoriedade de negociação de Participação dos Lucros e Resultados (PLR) para todas as empresas; o
pagamento de vale-refeição de R$ 15
por dia, para trabalhadores com jornada diária acima de seis horas, e de R$ 12
para jornada inferior a esse período; e
a inclusão de dez novos pisos salariais,
abrangendo cargos como aprendiz de
função técnica, programadores e analistas de sistemas.
“Vamos para a mesa de negociação mais
fortes e unidos. Nossas reivindicações

Pauta de reivindicações também foi aprovada por unanimidade nas assembleias regionais
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ltados para toda categoria
são justas. Queremos consolidar e ampliar os direitos e
benefícios dos trabalhadores. Este ano, o setor recebeu
incentivos tributários, cresceu três vezes mais do que o
PIB no primeiro trimestre e mais do que o dobro no segundo. As previsões apontam o Brasil como terceira ou
quarta potência de TI nos próximos anos. Tudo isso deve
ser considerado e repassado para os profissionais”, afirma o presidente do Sindpd, Antonio Neto.

“Este ano, o setor recebeu incentivos tributários, cresceu três vezes
mais do que o PIB no primeiro trimestre e mais do
que o dobro no segundo”
Segundo José Gustavo, secretário geral do Sindpd,
a presença dos trabalhadores nas reuniões foi fundamental para a consolidação e aprovação da pauta.
“Nas assembleias regionais, assim como na capital, os
trabalhadores compareceram em grande número. Saber que a categoria está unida em prol dos mesmos
objetivos nos fortalece ainda mais nas negociações”,
comentou José Gustavo.
A pauta foi apresentada ao sindicato patronal ainda
em dezembro. A data-base da categoria e o início da
negociação acontecem em janeiro. Questões como
licença-maternidade estendida, estabilidade no retorno das férias e reembolso ao empregado que estiver
fazendo curso da área também serão discutidas.

Confira as principais
reivindicações aprovadas
para a Campanha Salarial 2013:

“Nas assembleias regionais,
assim como na capital, os
trabalhadores compareceram em grande número.
Saber que a categoria está
unida em prol dos mesmos
objetivos nos fortalece ainda
mais nas negociações”
José Gustavo, secretário geral e
coordenador do interior

Sorteados na 16ª SindpdFest recebem
prêmios durante assembleia
“O carro veio na melhor hora”, disse Caroline, esposa do ganhador

O

Sindpd realizou, durante as assembleias de pauta, a entrega dos prêmios sorteados no lançamento da
Campanha Salarial, que aconteceu na 16ª SindpdFest. Ao todo, seis sócios foram sorteados e receberam
vale-prêmios para que depois retirassem os produtos .

Antonio Randolfo, diretor do Sindpd de Sorocaba,
entrega TV para a ganhadora Priscila Cristina

A associada Priscila Cristina, funcionária da Fidelity Itu,
recebeu, das mãos do diretor Antonio Randolfo, a TV
de LED de 42 polegadas na assembleia da regional de
Sorocaba, que ocorreu no dia 7 de dezembro. Os outros
cinco sorteados compareceram à assembleia geral no
dia 15 de dezembro, na sede do Sindpd, em São Paulo.
O presidente do Sindpd, Antonio Neto, fez questão de
entregar os produtos para cada um dos ganhadores,
antes do início da aprovação da pauta. O carro modelo
Gol 0km foi entregue para Adriano Pereira Reis, da empresa Telvent. Adriano era só alegria com o automóvel
que ganhou. “Agora vou levar bastante minha mulher
e minha filha para passear de carro. Vendemos recentemente o veículo da minha esposa, então esse será o
presente de Natal para ela”, contou o felizardo. Caroli-

ne Isidoro Reis, esposa de Adriano, filmou o marido recebendo o carro e não escondeu a felicidade e importância
de ter ganhado o grande prêmio da SindpdFest. “O carro veio na melhor hora. Estamos passando por problemas
financeiros e, por isso, tivemos que vender o meu carro. Sem dúvida, esse carro veio na melhor hora”, revelou.
No mesmo dia Neto entregou uma TV de LED 42 polegadas para Alexandra Xavier, da empresa HP e outra para Maria
Pilar, da Prodesp, além de um tablet para William Rampazzi, da empresa Tivit, e outro para Daniel Cassiani, da Talent Pro.
As televisões e os tablets são da marca Gradiente, que, recentemente, firmou parceria com o sindicato, e deve
dispor, em breve, uma série de descontos aos associados.

• Aumento linear de salário de 10,51%
para os trabalhadores do setor;
• Obrigatoriedade de negociação
de PLR para todas as empresas;
• Pagamento de vale-refeição de
R$ 15 por dia, para trabalhadores com jornada diária acima de
seis horas, e de R$ 12 para jornada inferior a esse período;
• Inclusão de dez novos pisos
salariais, abrangendo cargos
como aprendiz de função técnica, programadores e analistas
de sistemas.

Alexandra Xavier, William Rampazzi, Adriano Reis, Daniel Cassiani e Maria Pilar felizes com os prêmios entregues durante a assembleia em São Paulo
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Bem-estar
Trabalho + Saúde

Diabetes – Saiba como
diagnosticar e tratar
O que é? - Os alimentos que consumimos passam pelo
processo de digestão no organismo e a maior parte
deles se transforma em glicose - tipo de açúcar com
a função de fornecer energia para o corpo. A glicose,
presente no sangue, é captada pela insulina, hormônio
produzido pelo pâncreas, que transporta o açúcar para
dentro das células. A diabetes é uma doença caracterizada pela incapacidade da insulina exercer sua função,
o que resulta na permanência de grandes quantidades
de glicose no sangue, e, com isso, o corpo não obtém
o combustível necessário para se manter saudável e os
níveis de açúcar na corrente sanguínea sobem.
Sintomas - Os sintomas mais frequentes da diabetes são: aumento da frequência em urinar, sede em
excesso, apetite maior do que o normal, perda de
peso, inflamações dos nervos e dificuldade de cicatrização de feridas.
Diagnóstico - Depois de verificado o aparecimento dos
sintomas característicos da diabetes, o médico solicita
um exame clinico inicial e, depois, para comprovar realmente a existência da doença, são realizados exames
laboratoriais mais completos. Os médicos recomendam para pessoas que possuem histórico da enfermidade na família, a realizarem exames de forma rotineira, como precaução.
Tratamento - Existem duas formas diferentes de diabetes, a 1 e a 2. A do tipo 1 é caracterizada por defeitos
na ação da insulina no organismo ou por problemas no
pâncreas, como a destruição de células, defeitos genéticos, ou mesmo por doenças no órgão. É mais comum
em crianças e adolescentes e, principalmente, em pessoas que possuem antecedentes familiares da doença.
No tipo 1, o paciente precisa tomar insulina para suprir
a necessidade do organismo. Já o tipo 2 é decorrente de
obesidade, uso de medicamentos que aumentem o açúcar no sangue, ou mesmo infecções. Nesta forma, o paciente não é dependente de insulina, porém, sem os cuidados necessários passados pelo médico, a pessoa pode
tornar-se insulinodependente. Este tipo
é mais comum em pessoas adultas
com excesso de peso, sedentárias, com maus hábitos alimentares, que já possuem hipertensão
arterial e que apresentem antecedentes familiares de diabetes.
Recomendações - Por ter esta
deficiência na produção de
insulina e, consequentemente, um aumento de glicose no sangue, o diabético
deve evitar ingerir, principalmente, doces, massas e
bebidas alcoólicas. É muito
importante que o diabético
procure acompanhamento de
um médico, controle sua alimentação e pratique atividades físicas. Agindo assim, conseguirá
levar uma vida com menos riscos de complicações comuns aos
portadores da doença.
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Tecban “A” é campeã do XX
Campeonato de Futsal do Sindpd
Equipe vencedora conquista pela terceira vez o campeonato

A

20ª edição do Campeonato de Futsal do Sindpd, que
teve início em 12 de maio, terminou no último 01 de
dezembro, com a grande final entre Tecban “A” e
Partners, na quadra da Associação Atlética São Paulo. O campeonato que contou, inicialmente, com a participação de quarenta equipes contabilizou cerca de 850 gols marcados.
A final do campeonato começou com uma disputa equilibrada entre Tecban “A” e Partners, termiando o primeiro
tempo em 0 x 0. Logo no início da segunda etapa, a Partners
abriu o placar, mas permitiu a reação da Tecban em seguida.
Em um segundo tempo emocionante, a Tecban, que já havia
vencido e edição passada do campeonato, consagrou-se a
grande campeã vencendo a Partners por 4 x 2. A equipe da
Tecban participou de todas as 20 edições do campeonato do
Sindpd, vencendo nos anos de 2005, 2011 e 2012.
No mesmo dia também foi disputado o terceiro lugar, entre as equipes da Tivit e Sonda IT “A”. O primeiro tempo
da partida terminou com a Tivit ganhando por 2 x 1, mas
no começo do segundo tempo a Sonda reagiu, virou o
jogo e segurou o placar de 3 x 2 até o final, garantindo,
assim, o título de terceiro melhor time do campeonato.

O clima das finais era de festa e bastante familiar, compareceram pessoas de todas as idades, desde crianças, filhos
de alguns jogadores, e também a senhora Josephina Volpe, de 98 anos, mãe do diretor do Sindpd, Walter Volpe.
Outros que marcaram presença no evento foram: João
Antonio, vice-presidente do Sindpd, e os diretores Sérgio
Rosa, Walter Volpe, José Hamilton Brandão, Antonio Luis,
Moacir Candido da Silva, Elcio Carlos Borba e o coordenador de Esportes do Sindpd, Ronaldo Leite.
“Agradecemos ao presidente do Sindpd, Antonio Neto,
que sempre apoiou esse disputado Campeonato de Futsal
do Sindpd. O evento estreita os laços de amizade e o espírito de união entre os trabalhadores das empresas e todos os envolvidos”, disse Elcio Borba, diretor de esportes.
Em memória
É com extremo pesar que comunicamos o falecimento de
Valdir Benedette, técnico da equipe Tecban, profissional
que possuía 22 anos de experiência na empresa que trabalhava. Ele faleceu no domingo (02/12), um dia após conquistar o campeonato de futsal do Sindpd. Aos familiares,
manifestamos nossos pêsames e nossa solidariedade.

Premiações:
Melhor defesa do campeonato: Tecban, com 23 gols
sofridos
Troféu fairplay: T-Systems do Brasil

Melhor goleiro: Antonio Marcelo Galo (Sonda IT “A)
Artilheiro: Danilo Cerqueira dos Santos (Getronics),
com 23 gols marcados

Sindpd reúne sócios aposentados e
discute melhorias para a categoria
Departamento dos Aposentados valoriza profissionais que dedicaram suas
vidas ao desenvolvimento da área

O

Departamento dos Aposentados do Sindpd, criado para discutir e implementar melhorias para o
segmento, já realizou dois encontros com a categoria. Nivan Gomes, coordenador da área, apresentou o
departamento durante o primeiro encontro, que ocorreu
em 12 de novembro de 2012. “Essa é uma iniciativa que
pode mudar a vida das pessoas. Estamos empenhados a
fazer um grande trabalho”, enfatizou Nivan.
O presidente do Sindpd, Antonio Neto, aproveitou a oportunidade e reforçou a importância da união e valorização
destas pessoas que dedicaram suas vidas e seu trabalho ao
desenvolvimento da categoria. “Nosso objetivo é trazer
nossos companheiros para uma participação ativa, promovendo eventos que facilitem a integração. É uma forma
de retribuir toda a contribuição, direta ou indireta, dos
aposentados para o desenvolvimento do setor de TI e um

Nivan Gomes e sócios do Sindpd
durante 2ª Encontro dos Aposentados

reconhecimento da dedicação ao longo dos anos”, disse.
Neste primeiro encontro, os participantes puderam perceber que o sindicato está disposto a ouvir e compromissado
em criar um ambiente favorável para seus sócios.
Dando continuidade aos trabalhos, foi realizada, em 10 de
dezembro de 2012, a segunda reunião. Desta vez, o objetivo era conhecer e definir expectativas e necessidades dos
profissionais aposentados para planejar ações futuras.
Com uma participação mais efetiva, cerca de 50% a mais
de pessoas do que no primeiro encontro, surgiram diversas sugestões e propostas. O grupo demonstrou dúvidas
sobre questões previdenciárias e mostrou interesse em
atividades de lazer e cursos.
A data em que se comemora o dia do aposentado, 24
de janeiro, foi escolhida para a próxima reunião do grupo. Um advogado, especialista em previdência social,
tirará dúvidas dos participantes e será apresentada
uma proposta de curso de idiomas. Os participantes
também mostraram interesse em ter um espaço próprio, em que possam realizar atividades esportivas e de
lazer. A viabilidade de outras sugestões serão estudadas para possível implementação.
Todos podem contribuir com suas opiniões. Participe
você também do 3º Encontro do Departamento dos
Aposentados do Sindpd.
Confira a data e local do próximo evento:
Data: 24/01/2013
Horário: 09h
Local: sede do Sindpd
Endereço: Av. Angélica, 35 – Santa Cecília

Novembro
Dezembro
2012

Editorial

Conquistas
Sindpd
apoia seleção brasileira campeã do Universidades e empresas de
oferecem cursos
Pré-Mundial Feminino de Futebol de Salão tecnologia
gratuitos pela internet

Equipe entrega homenagem em agradecimento ao presidente Antonio Neto

A

seleção brasileira feminina de futebol de salão consagrou-se campeã do Pré-Mundial da Associação Mundial de
Futsal (AMF), torneio disputado na cidade de Valera, na Venezuela.
Superação é a palavra que descreve o espírito de luta da equipe na conquista do título. As atletas venceram o
forte time colombiano por 2 x 1 na final da competição. “As jogadoras da Colômbia tiveram mais tempo de preparação
Especial
e recebem
salário condizentes, como atletas profissionais”, frisa Liliane Silva, técnica da seleção.
Apesar das dificuldades, até mesmo com a comida local (algumas jogadoras brasileiras passaram mal), o time se uniu e demonstrou vontade de vencer. “Nosso diferencial foi a nossa alegria e irreverência”, ressaltou Eliana dos Santos
Araújo, atleta que se destacou no campeonato.
O Sindpd acredita nas atletas da seleção e, por
isso, apoia a equipe há algum tempo. Como forma
de agradecimento, a técnica e algumas jogadoras
www.sindpd.org.br
campeãs visitaram a sede do sindicato, no dia 17
de dezembro, para entregar uma placa ao presidente Antonio Neto. “Nós incentivamos o esporte
brasileiro e estamos orgulhosos por esta conquista. As dificuldades foram muitas, mas elas conseguiram!”, frisa Neto. Para Ronaldo Leite, diretor
do Sindpd e supervisor da seleção brasileira, as
brasileiras estão de parabéns. “Elas são um exemplo. Esse grupo, bastante unido, soube enfrentar
as diversidades do torneio”, disse.
Três jogadoras campeãs na Venezuela também
são atletas do Sindpd: a artilheira Natália, a goleira Maat Krishina Mass Machado e a Aliane
Oliveira Barros.

Na mídia
Nos meses de novembro e dezembro
de 2012 informações importantes para
a categoria de TI foram notícia na mídia. Destaque para a matéria do jornal
Valor Econômico sobre investimentos
em educação. O presidente do Sindpd,
Antonio Neto, foi ouvido e lembrou do
déficit de mão de obra qualificada no
setor de TI. Já os jornais: Expresso Popular (Santos), A Cidade (Ribeirão Preto),
Cruzeiro do Sul (Sorocaba), Diário da Região (São José do Rio Preto) e Diário do
Grande ABC destacaram a Campanha
Salarial 2013. O presidente Neto também participou de entrevistas
nas emissoras de TV: Rede Vida e
Canção Nova, e nas rádios: Cidade de Jundiaí e MEC, abordando
a nova legislação para crimes cometidos na internet.

P

rofissionais de TI agora podem fazer pela internet, e
de forma gratuita, cursos de aperfeiçoamento na área
de tecnologia. Este modelo de ensino a distância é
mais uma ferramenta para quem quer ampliar suas qualificações e se tornar mais valorizado no mercado.
Instituições internacionais encabeçam essa iniciativa e disponibilizam em seus sites várias modalidades e temas de cursos. No edX (edx.org), instituições como a universidade de
Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)
oferecem cursos que vão desde aulas sobre Ciências da Computação a Engenharia de Softwares.
O Coursera (coursera.org) reúne aulas sobre Linguagem de
Programação, ministrado pela Universidade de Washington,
e Criptografia, oferecido pela Universidade de Stanford.
O iTunes U, plataforma desenvolvida pela Apple, disponibiliza áudio, vídeo, livros e apostilas dos cursos oferecidos pelas
grandes universidades do mundo. É necessário baixar e instalar o aplicativo para ter acesso aos materiais.
A gigante em tecnologia Microsoft também participa do
projeto com o Microsoft Virtual Academy (MVA) ‑ microsoftvirtualacademy.com, uma central de cursos e materiais de
estudo para aqueles que desejam aprender sobre os produtos e serviços da empresa.
Os cursos on-line gratuitos proporcionam aos profissionais
de TI, além da economia de tempo e dinheiro, a possibilidade
de interação com professores e alunos de outros países, ampliando e compartilhando conhecimento.

Sindpd doa 339 livros para
biblioteca de instituição social
Regional de Araraquara organizou a campanha “Doe um Livro”
O Sindpd de Araraquara, empenhado em promover a leitura e disseminar conhecimento, doou 339 livros para a biblioteca da Sociedade Beneficente Escola do Mestre
Jesus. A entidade, localizada no bairro do Jardim das Hortênsias, em Araraquara,
realiza diversas ações em benefício da comunidade local, inclusive o empréstimo de
livros, o que aumenta o acesso à cultura e informação.
Os itens doados foram arrecadados por meio da campanha “Doe um livro”, lançada
em 29 de outubro para comemorar o “Dia Mundial do Livro”. Crianças da comunidade acompanharam a entrega do material, que ocorreu em 10 de dezembro, e
tiveram um dia cheio de atividades. Voluntários vestidos de palhaços fizeram a festa
da criançada contando histórias e pintando o rosto dos pequenos. O dia foi cercado
de emoção tanto para as crianças quanto para os organizadores da campanha.
O diretor do Sindpd de Araraquara, Daniel Henrique Forini, coordenador da iniciativa,
ressaltou que os livros ajudarão a instituição a proporcionar ainda mais acesso à informação e cultura para a comunidade local. “Os livros serão de fundamental importância para o acervo da biblioteca da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, que
atende a toda a comunidade do Jardim das Hortênsias”, destaca Forini.

Crianças participam da entrega de livros na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus

www.sindpd.org.br
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Retrospectiva Sindpd 2012
Pesquisa Datafolha - Pesquisa realizada com os
sócios do Sindpd pelo Datafolha, mostra que 89%
dos entrevistados avaliam
positivamente o trabalho
do sindicato.

Eleições no Sindpd - Chapa 1 é eleita com 93% dos votos. Dos
3838 votos válidos da eleição, 3567 foram a favor da nova gestão.

Honra ao Mérito - Câmara de Belo
Horizonte confere diploma de Honra
ao Mérito ao presidente do Sindpd,
Antonio Neto. A autoria do título é
do vereador Moamed Rachid.

Salva de Prata - Honraria foi concedida ao Sindpd, pelo vereador
Adilson Amadel, em reconhecimento à dedicação ao setor e
aos trabalhadores de TI.

Medalha Pedro
Ernesto - Vereador
Leonel Brizola
Neto concede, ao
presidente Antonio
Neto, a principal
honraria da cidade
do Rio de Janeiro,
durante cerimônia
na Câmara.

Convenção Coletiva estabelece que empresas com
mais de 50 empregados
devem abrir processo de
negociação de PLR e companhias com mais de 100
funcionários devem pagar
vale-refeição.

ÃO
MOÇ
PRO
ntidas
rias gara
Fé

Férias Garantidas - Mais de 700
sócios participam do sorteio Férias Garantidas. 30 viajam para
os destinos de férias do sindicato
com hospedagem gratuita.

pd
com Sind

Assembleias na Fidelity - Diretores do
sindicato reúnem mais de 6 mil trabalhadores para debater proposta
de PLR e tíquete-refeição.

Mulheres de TI - Série de ações são realizadas na sede e regionais do Sindpd em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Sindpd e CSB - Sindpd se filia
e lidera a construção da Central dos Sindicatos Brasileiros
(CSB), antiga Central Sindical
de Profissionais (CSP)

Nova diretoria do Sindpd toma posse para o próximo quadriênio
2012-2016. Regulamentação da profissão é uma das prioridades.

13º Seminário de CIPAs - Sindpd traz Drauzio Varella para falar sobre saúde em evento com representantes de mais de 100 empresas da área.

Ciclo de debates Paulinho da Força e
Celso Russomano
participam de ciclo
de debates realizado
pelo Sindpd com
concorrentes à
Prefeitura de São Paulo.
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