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30 ANOS DE LUTAS E CONQUISTAS
NUNCA ESTIVEMOS TÃO UNIDOS E ORGANIZADOS

Categoria demonstra a sua força. Mais de 900 assembleias, mais 900 acordos de PLR fechados, uma indiscutível integração do sindicato com a base. “Vamos com tudo em janeiro para
conquistar o que é nosso”, disse Neto em histórico lançamento da Campanha Salarial.
p. 4, 5, 6 e 7
www.sindpd.org.br
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editorial

2014:

o ano do Brasil e dos
trabalhadores de TI
Este ano será muito especial, não apenas pela Copa do Mundo no Brasil, mas também pelos
30 anos do Sindpd. Um sindicato forte, atuante e com muitas histórias de lutas e conquistas
pelos direitos dos profissionais de Tecnologia da Informação do estado de São Paulo.
Ao longo dessas três décadas tivemos grandes vitórias, entre elas a redução da jornada de trabalho sem diminuição de salário - 30h semanais para os digitadores e 40h semanais para os demais cargos -, obrigatoriedade de apresentação de PLR, hora extra
de até 100% e reajustes salariais acima da inflação.
Os grandes eventos previstos para 2014 nos enche de esperança tanto em relação ao
crescimento do setor, quanto para a evolução das conquistas trabalhistas. As previsões
recentes em relação aos investimentos em TI no Brasil têm sido sempre otimistas, colocando nosso país em destaque no cenário mundial. A perspectiva de crescimento é de
mais de 10%, segundo o IDC, e levantamentos apresentados pela consultoria Gartner
demonstraram que os gastos no Brasil deverão alcançar US$ 129,7 bilhões em 2014.
Diante de todas as ótimas previsões de crescimento da economia brasileira, em especial do nosso segmento, estamos confiantes para chegar à mesa de negociação com o
patronato e pleitear reajustes e benefícios significativos.
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O que nos fortalece ainda mais durante a negociação é a sintonia com os trabalhadores. Mostramos essa harmonia durante a festa de lançamento da Campanha Salarial
com mais de 7 mil pessoas presentes. Outras centenas de profissionais aprovaram em
assembleia a pauta que vamos reivindicar agora no mês de janeiro.
Sabemos que negociar com o patronato nunca é fácil, devido à inflexibilidade dos
maus empresários que insistem em precarizar as relações de trabalho, não concedendo benefícios e reajustes condizentes com o lucro que os funcionários ajudam a gerar.
Mas de uma coisa vocês podem ter certeza, o Sindpd está preparado para enfrentar
qualquer adversidade que, por ventura, venha ocorrer. A nossa luta é pelo fortalecimento da categoria e reconhecimento do esforço do trabalhador.
Fortes e unidos, caminhamos para mais uma vitória.
Um forte abraço e um ótimo 2014,

Pergunte ao Sindpd
Viagens a serviço: quando devo receber
horas, adicional e/ou reembolso?
Toda viagem empreendida FORA do horário de trabalho terá a sua duração contabilizada como hora extra. A viagem COMEÇA no momento em que o empregado sai de sua garagem ou deixa a residência a caminho do aeroporto ou rodoviária. O término é determinado quando ele chega ao hotel ou ao cliente. Durante
a viagem a trabalho, as atividades realizadas dentro do horário normal de serviço
não são contabilizadas como hora extra, porém se o trabalho acabar DEPOIS do
encerramento da jornada, as horas excedentes são consideradas extraordinárias. Se
as ações começarem já fora da jornada normal, toda essa duração será hora extra.
Se o profissional, no domicílio do cliente, ficar avisado de que poderá ser acionado
para suporte a qualquer hora, passa a ser devido o adicional de sobreaviso desde
o encerramento da jornada de um dia até o início da do dia seguinte. Se houver
convocação para trabalho in loco, o que é devido são horas extras. Se vier a ocorrer
entre as 22 e 6 horas, além das horas extras é devido o adicional noturno.
Em viagens a serviço, é devido o reembolso de qualquer tipo de despesa que o empregado venha ter por conta do trabalho. Nas viagens longas deve-se ANTECIPAR
uma estimativa de gastos. Se no cliente remoto o trabalhador precisar permanecer em final de semana, pela inviabilidade econômica de ele retornar ao domicílio
e depois voltar ao serviço, do encerramento da jornada na sexta até o início do
trabalho na segunda faz jus ao adicional de sobreaviso.
Valores dos adicionais:
• Hora extra: 75% do salário-hora nos dias úteis para as 2 primeiras horas
após a jornada de trabalho e 100% para as demais. Trabalhos em feriados
e finais de semana também são acrescidos de hora extra de 100%;
• Sobreaviso: 1/3 (um terço) da hora normal;
• Adicional Noturno: 30%.

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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Sindpd lança

NOVO PROJETO

GRÁFICO
DO JORNAL

O serviço mais bem avaliado do sindicato agora está mais moderno
O Jornal do Sindpd mudou. Nesta edição, o sindicato lança o novo projeto gráfico do
veículo de comunicação dos trabalhadores de TI. Após completar 3 anos de existência, o
periódico, que tem tiragem de 55 mil exemplares, teve o layout reformulado “para atender à necessidade do público-alvo, oferecendo uma comunicação mais eficiente para o
associado”, diz Alessandro Rodrigues, jornalista responsável pelo Jornal no Sindpd.
Joel Chnaiderman, secretário de Comunicação e Imprensa, explica que o jornal foi
adaptado para atender a realidade dos profissionais de TI. “A nossa ideia, com o novo
projeto, é trabalhar com textos mais curtos e dar destaque para imagens. As matérias
mais profundas ficarão no site, à disposição do trabalhador a qualquer momento. Um
veículo complementará o outro”, lembrou o secretário.
O diretor de arte do projeto, Paulo Barros Jr., lembrou que o novo formato foi inspirado nas grandes mídias impressas da área de tecnologia. “Traçamos como objetivo
deixar a leitura mais dinâmica, para isso, foi dado mais destaque às imagens e à assimetria, o que torna a leitura mais leve”, disse.
Entre as mudanças, os textos agora são mais curtos, os títulos ganharam mais cores e as
fotos possuem maior destaque, o que dá uma cara mais moderna e atrativa ao periódico. O número de páginas foi ampliado para 16, aumentando a variedade dos textos. Nesta edição, também
inauguramos uma nova coluna que falará sobre cultura.
A cada dia, o Sindpd reforça a interação com o sindicalizado. É um compromisso com a transparência das ações da entidade e com os anseios da categoria. O ano de 2014 ainda promete mais surpresas, principalmente para os apaixonados por mobilidade e versões digitais. Aguardem!
Jornal do Sindpd é aprovado por mais de 90% dos associados
Com 93% de aprovação, o Jornal do Sindpd é o serviço mais bem avaliado pelos trabalhadores de TI
segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha.

Sindpd sedia
evento sobre a
Lei Anticorrupção
Nova regulamentação foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff
em agosto de 2013 e entrará em vigor em fevereiro de 2014
No mês de novembro, o Sindpd sediou o evento: “Lei anticorrupção: novas regras e novos desafios”, promovido pelos escritórios de advocacia DVWCA e
bottini&tamasauskas, com o objetivo de levantar discussões sobre a Lei nº 12.846,
conhecida como a lei anticorrupção. Sancionada pela presidente Dilma Rousseff no
dia 01 de agosto de 2013, a nova legislação entrará em vigor em fevereiro de 2014.
Segundo Luciana Silveira, uma das organizadoras do evento, a lei é pautada em
compromissos e normas internacionais de combate à corrupção assumida pelo
Brasil. Para ela, este tipo de ação é importante para debater os reflexos desta
nova regulamentação, que traz a necessidade de implementação dos programas de compliance, o cumprimento de exigências legais e regulamentares da
atividade empresarial, bem como penalidades administrativas e criminais para
pessoas físicas e jurídicas envolvidas na infração.
Participaram como palestrantes os juristas: Fausto Sanctis, Desembargador do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região e ampla atuação em casos envolvendo corrupção; Ricardo Inglez de Souza, advogado especialista em direito da concorrência e regulatório, responsável pela organização de programas e treinamentos de
compliance; e Pierpaolo Bottini, advogado especialista em direito penal, professor-doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e ex-membro do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça.

Governo vai barrar compra de
software que impeça auditoria
Meta é poder monitorar possível espionagem. Governo brasileiro quer ter
o direito de monitorar qualquer tipo de visualização externa do conteúdo
A partir do ano que vem, o governo não
comprará mais computadores ou softwares
que não permitam auditoria pelo próprio
poder público. Com isso, sistemas operacionais como Windows, da Microsoft, e
Mac OS, da Apple, deixarão de ser usados
caso as empresas dificultem investigação
sobre espionagem por meio dos sistemas.
Atualmente, ao instalar um software, os
usuários precisam aceitar um termo da
fabricante permitindo que sua máquina
seja eventualmente acessada pelo proprietário do sistema. O governo brasileiro
quer ter o direito de monitorar qualquer
tipo de visualização externa do conteúdo. A preocupação é tentar identificar e
rastrear tentativas de espionagem.

Segundo a Folha apurou, a intenção não
é promover uma troca massiva de aparelhos e programas, mas impedir que
eles continuem sendo comprados sem o
atendimento às novas exigências. Dessa
forma, haverá uma substituição gradual
de programas tradicionais por softwares
livres, como o Linux, caso não haja negociação com as grandes empresas.
A preocupação com espionagem ganhou
força no governo desde que surgiram as
denúncias sobre o acesso do serviço de
inteligência americano a arquivos de autoridades e empresas nacionais.
Fonte: Folha de S. Paulo

www.sindpd.org.br
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Mais de 7 mil trabalhadores
participam do lançamento da

Campanha
Salarial 2014

17ª SindpdFest teve
sorteio de carro 0km
e shows das bandas
Capital Inicial e Sambô
Ainda faltava mais de uma hora para o início da 17ª
SindpdFest e os associados já faziam fila em frente aos
portões do Clube Atlético Juventus, na Mooca. A festa
de lançamento da Campanha Salarial 2014, que aconteceu no dia 23 de novembro, já era aguardada por muitos
profissionais de TI, que esgotaram as inscrições para o
evento logo na primeira semana de divulgação.
Uma das primeiras pessoas a chegar à festa foi Adriana
Daquil, da empresa Tecban. A associada esperava ansiosa pelos shows da noite. “Gosto muito da SindpdFest,
venho em todas. Adoro Sambô e Capital Inicial. Também espero que a campanha salarial seja muito boa,
com aumento real e PLR”, falou a trabalhadora.
4
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Aos poucos a pista do enorme
salão do Juventus foi enchendo e quase não havia lugar
para transitar no meio de tanta
gente. No total, cerca de 7 mil
pessoas estiveram presentes
no evento, que reuniu trabalhadores de mais de 400 empresas
e 120 cidades do estado de São
Paulo. Para garantir a participação dos trabalhadores do interior e do litoral, o Sindpd fretou
ônibus e organizou diversas caravanas nas regionais.

“Tivemos um ano muito bom, conquistamos aumento
real e mais de 900 acordos de PLR só em 2013. Hoje é
um dia de festa, mas também é o momento de reivindicar melhorias ainda maiores para a categoria. O setor
cresceu em média 12% este ano, e é preciso dividir o
bom momento com os trabalhadores, os verdadeiros
responsáveis pelos lucros das empresas. Este é o ponto
inicial da Campanha Salarial 2014 e estamos aqui para
reivindicar PLR, VR e aumento real para todos”, disse o
presidente Antonio Neto durante abertura do evento.
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Caravanas de
todas as regionais
viajaram até São Paulo
para curtir a festa

Milhares de trabalhadores
do interior e litoral
também participaram da
17ª SindpdFest

O evento recepcionou associados de 120 cidades do
interior do Estado, que compareceram para celebrar
as grandes conquistas do sindicato para a categoria
e dar início à Campanha Salarial 2014. Para garantir a participação dos trabalhadores do interior e do
litoral, o Sindpd fretou ônibus e organizou diversas
caravanas nas regionais. Só de São José dos Campos
foram quatro ônibus com 132 trabalhadores.

Estavam presentes caravanas das regionais de
Presidente Prudente, Sorocaba, Araraquara, São
José dos Campos, Santos, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba e cidades vizinhas. A regional de Presidente Prudente organizou a caravana da cidade que
viajou 10 horas para poder participar do evento.

“Já fui associado a
outro sindicato e
percebo que depois
que mudei para o
Sindpd obtive mais
vantagens. Tenho mais
benefícios e trabalho
4 horas a menos. Esse
momento também
serve para comemorar
essas conquistas” Thiago Brigagão, da
empresa Inovação.

A regional de Sorocaba mobilizou centenas de trabalhadores, sendo necessário locar 10 ônibus para trazer os associados de Sorocaba, Votorantim, Itu e
Porto Feliz. Segundo o diretor, Antonio
Randolfo, logo que as inscrições foram
abertas os participantes procuraram a
regional para organizar a viagem.

Pessoas de todas as idades curtiram os
shows, sorteios e atrações da 17ª SindpdFest.

“O Sindpd está sempre
brigando pelas nossas
causas. Recentemente
precisei rever as perdas do
FGTS e obtive êxito, graças
ao respaldo e à assistência
que a nossa regional
oferece” - Ederson Prates,
da Sonda IT de Araraquara.

Os associados e convidados chegaram
animados e produzidos para a festa de
lançamento da Campanha Salarial 2014.

“Eu adorei a escolha do
Capital Inicial, porque
sou fã da banda há
muitos anos. Valeu a
pena ter viajado quase
3 horas para aproveitar
esse momento” Eufrásia Meira, da
Fidelity, Limeira.

CONFIRA A GALERIA DE FOTOS NO SITE
www.sindpd.org.br
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A emoção foi garantida durante a
SindpdFest com o show de prêmios
e o sorteio de UM CARRO 0KM

“Na empresa que eu trabalho, Prodesp, temos condições diferenciadas. Sei da importância delas para os trabalhadores, por isso defendo que tudo o que a gente conquistou dentro da nossa companhia
deve ser estendido para toda categoria”
Margarete Krainer de Almeida Morais,
ganhadora do carro Gol 0km.

Um dos momentos mais aguardados pelos trabalhadores foi o
sorteio dos prêmios. Este ano a lista tinha: 1 moto, 1 Smart TV
3D de 40 polegadas, 1 XBOX, 1 Ipad, 1 Galaxy 4S, 10 camisetas

do Brasil e bolas oficiais de futebol, além do grande prêmio da
noite, um carro Gol 0Km. Para conduzir o sorteio o sindicato
convidou o humorista Carioca, do programa Pânico na Band.

“Sempre acompanhei a atuação
do Sindpd. Ano passado, por
exemplo, participamos de uma
assembleia para reivindicar a
PLR, coisa que não tínhamos e
agora é um direito nosso”
Tabata Polli, empregada da
Prime Informática e ganhadora
da Smart TV 3D de 40 polegadas
e conexão via Wi-Fi.

“O Sindpd está trabalhando bastante pela categoria. Lá
na HP estamos discutindo a questão da PLR, e é possível
ver a presença firme deles na busca dessa melhoria”
Daniel Frais Bonini,
ganhador do Ipad.
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“As reivindicações que o Sindpd está fazendo aqui são
essenciais para o trabalhador de TI. A gente sabe que
algumas empresas já prezam por PLR, VR e outros direitos, mas algumas empresas ainda não”
Marco Antonio Jorge, trabalhador
da Totvs e ganhador do Xbox 360

“Frequentemente indico aos funcionários que eu coordeno que mantenham contato com o sindicato, porque o
Sindpd é a melhor alternativa para tirar dúvidas”
Rodrigo Cardoso Sanchez, funcionário
da Sonda IT e ganhador da moto Suzuki.
“Tudo que vem para melhorar é bem-vindo, mas este
ano espero que o aumento real seja melhor do que o
ano anterior”
Carlos Kadihara, trabalhador da Prodesp
e ganhador do Smartphone Samsung Galaxy S4.
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Capital Inicial e Sambô animaram a
galera durante a festa de lançamento da

Campanha Salarial 2014
Atrações foram selecionadas por
votação no site do sindicato. Mais de

4 mil pessoas
participaram da enquete

Ao som de “Que país é esse”, Capital Inicial empolgou os trabalhadores de TI que
reivindicaram aumento real, PLR e VR para
toda a categoria.
O show durou mais de uma hora e a plateia
não desanimou em momento algum, com
mãos para o alto e letras das músicas na
ponta da língua era o que mais se via.
Grandes clássicos do rock nacional animaram todos os presentes neste mega show
proporcionado pelo Sindpd.

Na pista e nos camarotes pessoas de todas as idades cantavam e dançavam as
músicas do conjunto que comemora em
2013 trinta e um anos de carreira.

No final da festa os participantes curtiram e dançaram no ritmo do “Tchê tchererê tchê tchê”
com o jovem cantor sertanejo
Bruno Fernandes, que ainda
cantou diversas outras músicas
do estilo sertanejo universitário.
A mistura de samba, rock e pop proporcionada pela banda Sambô também impressionou os participantes. Músicas nacionais
e internacionais de diversos ritmos viram
uma espécie de rock-samba na voz e nos
instrumentos dos músicos do grupo.

www.sindpd.org.br
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Reajuste salarial de 1
Trabalhadores aprovam por unanimidade
a pauta de negociação em assembleia
realizada na sede do Sindpd e nas regionais

Presidente Antonio Neto conduz a assembleia de pauta na sede do Sindpd

No dia 14 de dezembro, centenas de trabalhadores de TI participaram da assembleia de pauta de negociação na sede
do sindicato, em São Paulo. A categoria
reivindica melhores benefícios e reajuste
salarial linear de 10,09%, tendo em vista a
expectativa para a inflação de 5,86% mais
aumento real de 4%.
Além da capital, as delegacias regionais
do Sindpd também conseguiram reunir milhares de trabalhadores de TI para
lutar pelos seus direitos. Foram 12 assembleias de pauta em todo o estado,
somando cerca de 3 mil pessoas no total.
Das 75 cláusulas da Convenção Coletiva
de Trabalho, este ano houve sugestão
para 16 serem alteradas e mais três incluídas. Entre elas, melhorias de benefícios
e aumento dos pisos salariais para diferentes cargos da categoria.
“O patronato está dizendo que 2013 foi
difícil e que não tem dinheiro, mas nós
vamos levar os números do crescimento do faturamento, que chegou a 12%”,
disse o presidente do Sindpd, Antonio
Neto, que ressaltou o bom momento
vivido pelo setor no país: “O segmento continua crescendo a passos largos
8

no Brasil. Estamos entre os cinco principais mercados de TI no mundo”, afirmou o presidente. “Além disso, a classe
patronal está preocupada porque viu
mais de 7 mil companheiros reunidos
no lançamento da nossa Campanha Salarial 2014”, avalia.
Outro ponto que será levado para a mesa
de negociação é a questão da qualificação
do trabalhador. “Precisamos pensar constantemente no futuro do setor de tecnologia da informação, que poderia crescer
ainda mais se não fosse o déficit de mão
de obra especializada. As empresas têm
que se conscientizar de que é necessário
capacitar seus funcionários para suprir a
demanda e manter talentos”, disse Neto,
mencionando a cláusula 77ª, que visa garantir uma porcentagem de reembolso ao
trabalhador que estiver matriculado em
cursos relativos à área de atuação.
A pauta será apresentada ao sindicato
patronal no início de janeiro e a data-base da categoria de TI é dia 1º do mesmo
mês. Questões como auxílio refeição e
alimentação, garantia de emprego a gestante ou adotante e reembolso de quilometragem também serão discutidas.

www.sindpd.org.br

é principal reivindicação da

“A assembleia foi bastante positiva, e a
prova disso é que conseguimos aprovar
todos os pontos da Campanha Salarial”
José Gustavo, secretário geral.

Regional de São José do Rio Preto
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10,09%

a categoria de TI para 2014

“A participação da categoria foi muito
importante. As propostas foram aprovadas na
íntegra e por unanimidade”
Antonio Randolfo, secretário para assunto
de saúde, segurança e medicina do trabalho,
responsável pela regional de Sorocaba.

PRÊMIOS AOS ASSOCIADOS
Logo após as pautas serem votadas e
aprovadas por unanimidade, Antonio
Neto fez a entrega dos prêmios sorteados durante a SindpdFest, realizada
no dia 23 de novembro. Os ganhadores
foram Carlos Kadihara, Marco Antonio
Jorge, Tabata Polli, Rodrigo Sanchez e
Margarete Krainer. Os prêmios entregues respectivamente foram um smart������
phone Galaxy S4, Xbox, SmartTV, IPad,
Moto Suzuki e o Gol 0km.
“Eu estava muito ansioso para pegar
a moto. Embora eu não saiba pilotar,
pretendo aprender só por causa desse
prêmio”, garantiu Rodrigo Sanchez.
Segundo ele, o Natal deste ano será
especial. “No trabalho foi uma loucura, todos comentando e me parabenizando. Ninguém sabia de alguém

tão próximo que tivesse ganho algo.
Agora todos acreditam na presença
do Sindpd. O meu Natal, sem dúvidas,
será especial”, finalizou.
Para Margarete Krainer, ganhadora do
automóvel 0km, a ficha ainda não caiu.
“É uma emoção enorme pegar a chave
e ligar o carro”. A ganhadora admite:
“Eu mal conseguia dormir. Desde o
dia do sorteio eu fiquei mega ansiosa
e, agora, finalmente eu acredito que o
prêmio existe. Eu trabalho no Poupa
Tempo e conheço os procedimentos
de preenchimento dos documentos,
e sempre pensava que um dia eu iria
realizar esse sonho”, disse emocionada. “Esse ano é especial porque eu
completei os 25 anos de Prodesp com
chave preta”, brincou.

“Por tudo que foi exposto e debatido, as
expectativas dos trabalhadores é que a
gente feche um ótimo acordo pra 2014”
Ademir Francisco dos Santos, secretário
de relações sindicais, responsável pela
regional de Presidente Prudente.

Regional de Araraquara

Regional de Presidente Prudente

“Com a assembleia foi possível ouvir
as sugestões da categoria e esclarecer
ponto a ponto da negociação para 2014”
Oscar Nolf, secretário para atividades
sociais, esportes e lazer, responsável
pela regional de São José dos Campos.

Regionais de Campinas e Jundiaí

www.sindpd.org.br
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Ano termina com

RECORDE DE
900 ACORDOS
DE PLR assinados

Benefício mais desejado pelos trabalhadores é realidade para mais de 50 mil pessoas
“A proposta inicial foi rejeitada pelos
trabalhadores. Após a retomada das negociações,
conquistamos uma melhora de 25% no valor
proposto e o reajuste foi aceito por unanimidade”.
Carlos do Carmo Silva, diretor do Sindpd, sobre
a negociação com a empresa Noroeste Paulista.

Trabalhadores da 55 Social aprovam acordo de PLR em assembleia

O ano de 2013 foi muito especial para
o trabalhador de TI, pois a Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR),
um dos benefícios mais rentáveis para
os profissionais da área, foi garantida
a milhares de pessoas. Com muito empenho e dedicação a direção do Sindpd
conseguiu firmar mais de 900 acordos,
beneficiando grande parte da categoria.
Agora, uma das grandes reivindicações
da Campanha Salarial 2014 é estender
esse benefício para todos, sem exceção,
garantindo ao funcionário uma parcela
do lucro que ele ajudou a gerar.

Destaque para os acordos firmados com
as empresas Folhamatic, Avanade e Grupo RioSoft, que juntos beneficiarão cerca de 1.000 trabalhadores.
Outra companhia que pagará o benefício para seus funcionários é a 55 Social,
empresa de tecnologia com foco em
conteúdo, marketing e aplicativos de redes sociais. Segundo o diretor do Sindpd
Roberto Dantas, “o acordo possui metas
factíveis de serem cumpridas e vem ao
encontro das expectativas dos empregados, que percebem nisso, a valorização
do seu trabalho”, ressaltou.

Empregados da Folhamatic votam pela aprovação
do acordo de participação nos lucros e/ou resultados

“Algumas empresas já distribuíam premiações aos trabalhadores. Mas,
com ajuda do Sindpd, eles perceberam que a adesão de um plano de PLR
bem estruturado é mais motivador e incide diretamente na produtividade”.
Luis Garcia, diretor do Sindpd, que fechou recentemente
acordo com as empresas APP Sistemas e Riosoft.

Assembleia realizada na APP Sistemas

10
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“Sabemos da importância da PLR para o
trabalhador de TI, por isso lutamos para
estender o benefício para todos. Avançamos
muito neste sentido no ano de 2013, com
a obrigatoriedade da apresentação da
proposta para empresas com mais de 40
empregados. O desafio agora é garantir
uma parcela dos lucros das companhias
para todos aqueles que ajudaram a
construir os bons resultados do setor”.
Antonio Neto, presidente do Sindpd

Janeiro / 2014

Após anúncio de demissões,

TRABALHADORES
DA PRODAM PARAM
ATIVIDADES POR UMA HORA
Mais de 200
profissionais
aderiram à ação
comandada pelo
Sindpd na sede
da empresa, em
São Paulo
Os trabalhadores da Prodam pararam suas atividades por uma hora no dia 14 de novembro
depois do anúncio de demissões imotivadas de
funcionários com mais de 20 anos de empresa.
A paralisação, organizada pelo Sindpd, reuniu
cerca de 200 profissionais. Todos deixaram
seus postos de trabalho às 14h e desceram em
protesto às ações da empresa.
O vice-presidente do Sindpd, João Antonio,
que acompanhou a mobilização, ressalta que
a adesão foi praticamente total. “Todos que
foram demitidos são trabalhadores com longo
tempo de serviço, o que gerou grande indignação e insegurança, e levou quase todos os
funcionários a manifestarem seu apoio contra
a situação”, explicou.
A programadora Milene Ribeiro Chaguri, funcionária da Prodam há 27 anos, voltou ao trabalho depois de uma licença médica de dois
meses, mas foi demitida poucas horas depois.
O afastamento foi causado por uma tendinite,
doença relacionada à atividade exercida por ela
e muito comum entre os trabalhadores da ca-

Vice presidente do Sindpd, João Antonio, durante manifestação com trabalhadores da Prodam

tegoria. Milene contou que foi chamada à sala da chefia, onde foi anunciada a sua demissão. “Eu disse que já
estava apta a voltar para o trabalho quando o gerente
perguntou da minha licença. Em seguida ele me corrigiu
dizendo que eu não estava voltando porque, na verdade, estava sendo demitida”, contou.
O presidente do sindicato, Antonio Neto, afirmou que os

Representantes do
Sindpd e da Tivit
realizam reuniões para
alinhamento de processos

profissionais demitidos terão apoio jurídico do Sindpd.
“O artigo 41 da Constituição proíbe empresas públicas
de praticarem demissões imotivadas. Vamos tomar as
providências cabíveis para que a empresa cumpra a lei
e os trabalhadores tenham seus direitos garantidos”,
afirmou. O sindicato não descarta nova paralisação
para a próxima semana.

A direção do Sindpd continua acompanhando de perto a resolução dos problemas relatados pelos trabalhadores da Tivit,
sobre as condições de trabalho.
Após as denúncias dos funcionários, os representantes do sindicato realizam, a cada 15 dias, reunião com a direção da companhia, especialmente o setor de RH, com o objetivo de alinhar os procedimentos internos da empresa com a legislação
trabalhista e o Acordo Coletivo de Trabalho da categoria de TI.
Além do diretor responsável pelo atendimento dos empregados da Tivit no sindicato, Roberto Dantas, o Sindpd possui outros dois membros da diretoria que trabalham internamente
na empresa, são eles Gilberto Guerreiro e Gilvar Pereira.
“Todas as situações que chegaram ao nosso conhecimento
estão sendo tratadas com a direção da Tivit. As reuniões periódicas que estamos realizando têm ajudado a acompanhar o
andamento da resolução dos problemas de uma forma mais
próxima”, disse o diretor do Sindpd, Roberto Dantas.

www.sindpd.org.br
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Mídia

Sindpd fecha 2013 com

mais de 400
matérias publicadas
na grande mídia e imprensa especializada
Presidente Neto
participou de
importantes
debates sobre
o setor TI e
assuntos de
interesse dos
trabalhadores
Durante entrevista ao Jornal da Record, presidente Antonio Neto critica a alta taxa de juros nacional

Há algum tempo, o Sindpd vem se consolidando como
fonte especialista na área de Tecnologia da Informação
(TI), tanto na grande mídia como na imprensa especializada do setor. Em 2013, o número de matérias publicadas sobre o sindicato ou se apoiando no conhecimento
da entidade passou 400.
Logo no início do ano, diversos veículos repercutiram os
resultados da negociação salarial da categoria de TI, entre eles: O Estado de S. Paulo, Valor Econômico, Diário do
Grande ABC, ComputerWorld, IstoÉ Dinheiro, entre outros.
Sempre defendendo os direitos dos trabalhadores e o
desenvolvimento do país, o porta-voz do Sindpd, presidente Antonio Neto, concedeu entrevistas a programas
de televisão. Com o jornalista Heródoto Barbeiro, no
Jornal da Record News, Neto discutiu o Marco Civil da

Internet,defendendo a garantia da prestação integral
do serviço contratado e criticando a falta de segurança
na rede. No Jornal da Cultura, o presidente ponderou sobre os problemas da terceirização e no Jornal da Record
criticou a alta taxa de juros nacional.
Também foi concedida entrevista à rádio CBN de Salvador para argumentar sobre as novas regras do seguro-desemprego. Ele condenou a atitude do governo de destinar
10 bilhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) para o empresário Eike Batista e, em contraponto,
criar empecilhos para as classes menos abastadas.
A luta do Sindpd para estender aos funcionários da IBM
os reajustes salariais e os benefícios conquistados pela
categoria de TI também foi destaque no jornal Valor
Econômico e nos sites Baguete e Olhar Digital.

Confira os principais veículos em que
o Sindpd esteve presente em 2013:
•
•
•
•
•
•
•

TV Cultura:
Jornal da Cultura
TV Record:
Jornal da Record
Jornal da
Record News
Valor Econômico
O Estado de S. Paulo
Revista Época
IstoÉ Dinheiro

•
•
•
•
•
•
•
•

Diário do
Grande ABC
Rádio CBN
Salvador
Baguete
Olhar Digital
Computer World
Portal Exame
R7
Mundo Sindical

Em alta, mercado de aplicações móveis deve
movimentar 40 bilhões de dólares em 2014
A popularização dos smartphones e tablets está impulsionando a área de criação de aplicações móveis.
Com preços cada vez mais acessíveis, estes aparelhos já são realidade para a maioria das pessoas no
mundo. Com isso, a demanda por aplicativos móveis para diversas funcionalidades cresce a cada dia.
Segundo levantamento apresentado pela Tata Consultancy Services, em parceria com a Perfecto Mobile, só o mercado de mobilidade corporativa deve
movimentar cerca de US$ 40 milhões em 2014.
Em alta, esta é uma excelente área para quem busca
novos desafios dentro do setor de TI. Para trabalhar
com aplicativos móveis o profissional deve ter conhe12
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cimento sólido em algoritmos, estrutura de dados e
noção de programação. As empresas da área procuram por trabalhador com perfil pró-ativo e que esteja
atualizado com as novas tecnologias e tendências.
A pesquisa anual da Computerworld 2014 Forecast
mostrou que a perspectiva de crescimento global
de emprego para a área de TI em 2014 será de 32%.
A mesma pesquisa listou as 8 principais habilidades
que os CIOs e empresários buscarão em 2014. A área
de desenvolvimento de aplicações, que no ano anterior aparecia em 9º lugar, agora está em 4º. A lista é
encabeçada por: programação/desenvolvimento de
aplicações; help desk/suporte técnico e networking.
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TIVIT É A

XXI CAMPEONATO DE FUTSAL

GRANDE CAMPEÃ

do Campeonato de
Futsal do Sindpd 2013

No início do mês de novembro, as equipes Tivit SPI e
Sonda IT “A” disputaram a final da 21ª edição do Campeonato de Futsal 2013 no clube Associação Atlética
São Paulo, região central da cidade. Nesta mesma data,
também foi decidido o terceiro colocado no jogo entre
Tecban “A” x Resource.
Com a presença de diretores do Sindpd, associados e familiares, a final do 21º Campeonato de Futsal do Sindpd
foi uma verdadeira festa, com direito a churrasco completo e muita diversão no final das partidas.
O primeiro jogo começou às 10h entre os times Tecban
“A” e Resource, que brigaram pela terceira colocação.
Embora com uma equipe reduzida - sem dar margens
a substituições durante a partida - o time da Resource
entrou em campo buscando a vitória.
A equipe começou bem e lutou em pé de igualdade com
o time da Tecban “A” durante o primeiro tempo. Depois
do intervalo, com o placar registrando 5 x 4 para a Resource, a equipe chegou a fazer seu sexto gol, mas não
manteve o jogo e tomou a virada, perdendo de goleada
para o adversário, que marcou 14 gols no jogo. O jogador Natalino da Silva (Tecban A) foi um dos destaques
da competição ao marcar 22 gols nos 20 jogos do torneio, o que o classifica como artilheiro do campeonato.

Troféus das quatro melhores equipes do campeonato 2013

Empresa vence a
final por 3 a 1 e sai
vitoriosa na 21ª
edição da competição

Equipe Tivit SPI ganhadora do XXI Campeonato de Futsal do Sindpd

Para o segundo jogo, entraram em quadra os times
Sonda IT “A” e Tivit SPI. Como era de se esperar, a
partida foi disputadíssima, lembrando que as duas
equipes já haviam se confrontado na terceira fase do
campeonato, com o resultado de 3 x 2 para a Sonda IT “A”. Desta vez, o jogo começou equilibrado e
emocionante para as duas torcidas, que vibravam
fortemente na arquibancada. O primeiro gol não demorou a sair. Aos seis minutos do primeiro tempo,
o jogador Marcelo Koga abriu o placar para a Tivit
SPI. A Sonda IT “A” empatou aos 16 minutos de jogo,
com o gol de Luciano Dias, fechando o primeiro
tempo com o placar em 1 x 1.
Numa briga acirrada, a disputa pela primeira colocação só foi decidida nos minutos finais do segundo
tempo, depois de Rubens Santos marcar o segundo
gol da Tivit SPI, seguido pelo terceiro e último gol da
equipe, marcado novamente por Marcelo Koga, fechando o placar em 3 x 1.

Uso do FILTRO SOLAR
é imprescindível no verão
O verão chegou e os cuidados com a pele devem ser maiores nessa época do ano. Quando for tomar banho
de sol é imprescindível o uso de protetor solar com o fator adequado ao tom da pele. O ideal recomendado
pelos dermatologistas é utilizar o protetor solar todos os dias, pelo menos a cada 4 horas, mesmo quando
não for tomar banho de sol, pois ele não protege só contra as queimaduras, mas também ajuda a combater
o envelhecimento precoce e, principalmente, prevenir o câncer de pele.
Alguns cuidados devem ser considerados na escolha do protetor solar como: verificar se ele é adequado
para proteger o seu tipo de pele; confirmar se oferece proteção contra os raios UVA e UVB; escolher os

PREMIAÇÕES:
Artilheiros do Campeonato:
• Natalino da Silva (Tecban “A”) – 22 gols
• Luciano Dias do Nascimento (Sonda IT “A”) - 19 gols
• Danilo Cerqueira dos Santos (OTG) – 17 gols
Melhor jogador do campeonato:
• Leonardo Silva (Tivit SPI)
Melhor goleiro:
• Antonio Marcelo (Sonda IT “A”)
Melhor defesa:
• Equipe Sonda IT “A”
Troféu fair play:
• Unip

do tipo resistente à água; optar por protetores sem cheiro ou
corantes, que diminuem o risco de alergias.
Quanto à aplicação é muito importante não se esquecer de
áreas como orelha, pés, axilas, nariz e ombro. Calvos devem
tomar cuidado especial com o couro cabeludo. Ao tomar banho de sol lembre-se de aplicar o protetor 30 minutos antes, e
quando sair da água reaplique o produto.
O que muitas pessoas não sabem é que os dermatologistas
também recomendam proteger a pele da luz comum do escritório, geralmente emitidas por lâmpadas fluorescentes ou a
chamada luz fria. Oito horas de exposição à luz artificial equivale a 1 minuto e 20 segundos de exposição solar em um dia
claro de verão. Embora a exposição a este tipo de luz seja menos prejudicial do que se expor à luz solar, com o passar dos
anos o acumulo de exposição pode causar sérios problemas.

www.sindpd.org.br
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Departamento dos Aposentados
premia as melhores fotos da

Primavera

Maria Cristina da Silva clicou a imagem
vencedora e ganhará uma estadia nos
destinos de férias do Sindpd

Primeira colocada: Maria Cristina da Silva

Terceiro colocado: Mauricio Higashino

Segunda colocada: Kátia Alves

Os vencedores do Primeiro Concurso Fotográfico do Sindpd
foram premiados no dia 14 de dezembro, durante a festa de
confraternização. No mês de novembro de 2013, os sócios
aposentados do Sindpd enviaram diversas fotos com o sobre
o tema “Primavera: Cores, luzes e formas”.
As três melhores fotos foram selecionadas e os prêmios entregues durante evento em uma grande churrascaria de São
Paulo. Dentre eles, o principal era uma estadia em um dos
destinos de férias do Sindpd, que ficou com Maria Cristina da
Silva. A aposentada retratou a primavera por meio de uma
linda imagem de tulipas vermelhas em um jardim. Já a segunda colocada, Kátia Alves, preferiu fotografar o amarelo
do ipê. Enquanto o terceiro premiado, Mauricio Higashino,
optou por registrar o momento em que uma abelha colhe o
pólen de uma flor à beira de um rio.
“Este primeiro concurso fotográfico que o nosso departamento realizou foi um sucesso! Recebemos muitas fotos que demonstravam a visão das pessoas sobre a primavera”, disse Nivan Gomes, coordenador do Departamento dos Aposentados.
Nivan também recordou as ações realizadas em 2013 e adiantou que novas atividades acontecerão. “Hoje vejo que nosso
grupo de aposentados está mais consolidado e fortalecido.
Organizamos viagens, palestras e cursos sempre com o objetivo de agregar pessoas à causa. Para 2014, estamos preparando iniciativas ainda maiores”, falou.

FAÇA PARTE DO
GRUPO TEATRAL
DO SINDPD

Sindicato firma parceria com
grupo Commune e organiza
ações culturais para associados

No ano em que o Sindpd completa 30 anos de histórias
de lutas e conquistas para os trabalhadores, muitas novidades estão surgindo. Dentre elas, a criação de um grupo
teatral com os associados, realizado em parceria com o
coletivo teatral Commune.
“Apoiamos e incentivamos a cultura porque sabemos a
importância deste tipo de iniciativa na vida do trabalhador, em especial da área de TI, que possui uma rotina desgastante. Ações como esta mostram que o Sindpd é um
sindicato moderno, com iniciativas inovadoras e arrojadas”, falou o presidente Antonio Neto.
Segundo Augusto Marin, ator e diretor do Commune,
responsável pela organização do novo grupo, a ideia é
desenvolver um trabalho de criação de cenas, esquetes e
de uma peça a partir de temas e situações cotidianas dos
profissionais da área de TI. Também serão desenvolvidas
aulas de expressão corporal e vocal.
“Acreditamos que as aulas de expressão corporal e vocal podem ser excelentes instrumentos de desinibição,

expressividade, criatividade e trabalho em equipe, para pessoas que
passam grande parte de seu tempo conectadas com o mundo virtual,
num computador”, disse Marin.
O grupo participará de pesquisas e leituras de texto teatrais, com o
auxílio de conteúdos poéticos, fábulas
ou paródias. Também serão utilizadas
máscaras, bonecos, adereços, figurino, entre outros recursos que possibilitem aos alunos um contato com seu
repertório lúdico e poético.
Ao longo do curso, os integrantes participarão de espetáculos tanto no Teatro
Commune, quanto em outros espaços,
como eventos sindicais, CIPAs e
festivais de teatro, além de
apresentações na sede e
subsedes do Sindpd.
Venha fazer parte
desta turma!

Aulas abertas no dia 23 e 30 de janeiro.
• 23 de janeiro no auditório do Sindpd - Avenida Angélica, 35
• 30 de janeiro no Teatro Commune - Rua da Consolação, 1218, ao lado do TRT
Inscrições pelo e-mail: marin@commune.com.br
Mais informações, telefone: (11) 3774-8611
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Não faça drama,

FAÇA TEATRO!
Nos últimos 10 anos a cidade
de São Paulo tornou-se uma
referência nacional em termos
de políticas públicas de cultura
voltadas ao cidadão. Entre elas
destacamos a Lei de Fomento ao
Teatro que incentivou a pesquisa
continuada, a formação e a produção teatral da cidade. Tal incremento fez com que diversos
grupos e companhias criassem
pequenos teatros ou espaços
culturais em galpões, garagens
ou sobrelojas que estavam abandonadas, organizando uma programação de qualidade, que
inclui a pesquisa de linguagens
e as formações, inteiramente
voltada para as comunidades do
entorno e para populações que
não têm acesso a cultura.
Em anos anteriores, independente do apoio governamental,
alguns desses locais ou corredores ficaram conhecidos do grande público. Quem não se lembra
do Circuito de Teatros do Bexiga
na década de 80/90? Ou dos teatros da Rua da Consolação e os
teatros da Praça Roosevelt na
década de 90/2000, que revitalizaram a cidade e promoveram a
reforma da praça. Com a Lei de
Fomento surgiram espaços em
outros locais da cidade, como o
Centro, a Barra Funda, a Mooca,
a Cidade Tiradentes, Vila Mariana, Perdizes, entre tantos outros.
A produção artística gerada nos
espaços teatrais independentes tem contribuído fortemente para que o teatro e a cultura
interfiram cada vez mais no desenvolvimento da cidadania e da
educação. Os teatros e espaços
culturais com as portas voltadas à rua configuram-se como
importantes foros de reflexão
sobre questões sociais, políticas,
morais da sociedade contemporânea e, portanto, de grande relevância cultural.
Por Augusto Marin
Augusto Marin é ator e diretor
teatral, mestre em artes cênicas
pela ECA/USP, com pesquisa sobre
Arlequim e a Dramaturgia de Dario
Fo e coordena o Teatro Commune.
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Benefícios

ASSOCIADOS
DO SINDPD TÊM

condições
especiais para
curtir as férias
COM A FAMÍLIA
E OS AMIGOS
Entre as opções lazer estão o
Aquário de São Paulo, Thermas dos
Laranjais, Magic Gardens, Wet’n
Wild, Cidade das Crianças, Hopi Hari
e parque O Mundo da Xuxa
As férias de verão chegaram e nada melhor do que
aproveitar este período com a família e os amigos. Pensando nisso, o Sindpd firmou convênio com os melhores
parques do estado de São Paulo e disponibiliza descontos especiais para os associados do sindicato.
Os parques aquáticos Thermas dos Laranjais (Olímpia),
Magic Gardens (Ribeirão Preto), Wet’n Wild (Itupeva), e
Cidade das Crianças (Presidente Prudente) são quatro excelentes lugares para quem quer aproveitar o dia de sol.

Parque Aquático Cidade das Crianças, em Presidente Prudente

Já para os associados que procuram um lugar mais tranquilo para levar toda a família, uma ótima alternativa é o
Aquário de São Paulo, o maior aquário da América Latina
com aproximadamente 3 mil exemplares de cerca de 300
espécies de animais. O parque temático O Mundo da Xuxa
é outra opção. Todo o cenário e as atrações são personalizados com a marca da apresentadora Xuxa Meneghel.
No Hopi Hari o associado do Sindpd também tem desconto. Com 760 mil m², o parque é considerado um dos
maiores da América Latina. Ele foi montado com um
país fictício, com presidente, capital e idioma próprio.
Os ingressos para o Aquário de São Paulo, parque O
Mundo da Xuxa, Wet’n Wild e Hopi Hari devem ser re-

tirados com antecedência na área Social do sindicato
– Avenida Angélica, 35, Santa Cecília, São Paulo. Para
pagar os valores especiais no Thermas dos Laranjais,
Magic Gardens e Cidade das Crianças a pessoa deve
levar um comprovante de associado (carteirinha ou
declaração fornecida pelo Sindpd) direto nos parques.

Consulte na área de benefícios do site
do Sindpd outros convênios e os valores
dos ingressos para todas essas atrações.

COMEÇA TEMPORADA DE RENOVAÇÃO DE

BOLSA DE ESTUDOS
Sócios fiquem atentos
aos prazos de entrega
do comprovante de
filiado ou dependente
O Sindpd mantém parceria com mais de 100 instituições de ensino,
proporcionando ao sócio e seus dependentes descontos de até 50%
nas mensalidades. Muitas pessoas já usufruem destes benefícios e
têm que ficar atentas ao prazo de renovação, que para faculdades
acontece a cada 6 meses; para colégios anualmente e para cursos/

treinamentos a cada estágio/módulo.
Lembrando que tanto para renovação
como para o pedido inicial deste tipo de
benefício é obrigatória a solicitação da
declaração comprovando a condição de
filiado ou dependente. Não perca tempo, preencha o formulário de pedido de
declaração no site do Sindpd, na área
benefícios/educação, depois informe-se
com o Departamento Social do sindicato
sobre a data da entrega do documento.
Quem ainda não é contemplado, mas
deseja obter os descontos, deve acessar
o site do Sindpd, verificar com quais instituições o sindicato mantém parceria e
a porcentagem do abatimento.
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Retrospectiva 2013

01

Ministro do Trabalho, Manoel Dias, inaugura na sede do Sindpd
painel em comemoração aos 70 anos da CLT.

03

02

No ano de 2013, o presidente do Sindpd apresentou o Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT) em eventos no Chile, Espanha e Costa Rica

04

Seminário de Pauta abriu as discussões para a
Campanha Salarial 2014. O filósofo e professor Mário
Sérgio Cortella foi um dos palestrantes do evento.

06

05
Diretoria do Sindpd se reúne e discute
planejamento estratégico durante
Seminário Minha Missão, Nossa Conquista!

Empregados e prestadores de serviços
do Sindpd participam de curso de
qualificação e atualização profissional.

07

Dezenas de milhares de trabalhadores foram às ruas
para reivindicar melhorias nos serviços públicos e nas
condições de trabalho durante o Dia Nacional de Lutas.

08

4º Festival Criança Feliz reúne mais de 2.500 pessoas na
Praça Olavo Bilac, em São Paulo. Evento foi promovido
pelo Sindpd, em parceria com a Igreja Quadrangular.

09

Sindpd organiza diversas ações na capital,
no interior e no litoral de São Paulo em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

10
Dia do Trabalhador foi comemorado
com muito entusiasmo pelos
trabalhadores de TI no dia 01 de Maio.

Sindpd luta para estender benefícios dos
trabalhadores de TI para os empregados da IBM.
Recentemente, sindicatos norte-americanos e
argentinos se solidarizaram com os brasileiros.
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12

13

14

15

Sindpd sedia o World Information
Architecture Day (WIAD), evento
promovido pelo Information
Architecture Institute e
organizado no Brasil pela Saiba +.

Departamento jurídico do
Sindpd conquista na justiça o
restabelecimento do Conselho
de Representantes dos
Empregados (CRE) da Prodesp.

Sindpd sedia 1º ciclo de
debates sobre assédio moral e
discriminação no trabalho. O
encontro foi organizado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

Diretores do Sindpd
organizaram diversas
assembleias na Fidelity
Information Services e
aprovam acordo coletivo.

Primeiro seminário de CIPAs de
Sorocaba debate segurança do trabalho
na região. Evento reuniu trabalhadores,
representantes de empresas e
profissionais da segurança do trabalho.
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