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Fortalecidos pela organização da categoria,
vamos buscar aumento real em 2017
Em união com os trabalhadores, queremos garantir o poder de
compra e melhorar a qualidade de vida dos profissionais de TI
No mês de dezembro, demos mais
um importante passo em favor do
desenvolvimento da categoria. Definida
no Seminário, a pauta da Campanha
Salarial 2017 foi apresentada aos
trabalhadores em assembleias espalhadas
pelo estado. Com a aprovação de três mil
pessoas, a categoria demonstrou, mais
uma vez, a confiança que deposita no
Sindicato. A presença massiva da classe
trabalhadora comprova a organização e a
seriedade da Diretoria. Reeleita em junho
e em vigor desde o dia 1º de dezembro, a
nova gestão propõe melhorias e batalha
por novos desafios. Fortalecidos pela
união da categoria, queremos manter
as conquistas que colocam a Convenção
Coletiva do Sindpd entre as melhores
do País.
As reivindicações deste ano foram
apresentadas depois de uma ampla
discussão sobre o bem-estar do
profissional de TI. A redução da jornada
para 30 horas irá promover uma mudança
no estilo de vida dos trabalhadores.
Em conjunto com a redução da carga
horária, assegurar o custeio integral do
plano médico e odontológico tornam a
qualidade de vida um dos compromissos
mais importantes da atual gestão. Para
garantir a manutenção do poder de
compra dos salários, vamos buscar o
reajuste salarial com aumento real, além
de correção digna para os benefícios
como vale-refeição e também o valealimentação em conjunto.

Esta relação de parceria é evidenciada
não apenas durante a Campanha Salarial,
mas também nos eventos promovidos
ao longo do ano. Considerada a maior
festa da história da categoria, a 20ª
SindpdFest reuniu trabalhadores de mais
de 500 empresas, vindos de 142 cidades.
Com mais de dez mil pessoas, o evento
alcançou recorde de participação dos
trabalhadores de TI, além de oferecer
uma variedade de prêmios.
Nesta última edição de 2016, você vai
ver que o trabalho da Diretoria continua
voltado para a integração e bem-estar
dos associados. Mostramos a rotina e as
dificuldades dos profissionais de TI com
deficiência visual. Em Araraquara e Rio
Preto, os vencedores dos Campeonatos
de Futsal e Minicampo estão ansiosos
para a próxima temporada. Para terminar
o ano em grande estilo, a volta da colônia
em Paúba promete momentos únicos de
lazer e diversão.
Nem mesmo a atual conjuntura foi
capaz de frear o crescimento de uma das
categorias mais importantes do Brasil.
A interação e relação de proximidade
construída nos últimos anos fortalecem
a organização da base. Sabemos que não
será fácil, mas vamos manter a postura
de enfrentamento para combater as
pressões exercidas pelo patronato.
Unidos e organizados, seguimos juntos
nesta luta!

Pergunte ao Sindpd
Os efeitos da estabilidade
O Sindpd, que dá assessoria sobre
a possibilidade ou não de se
conceder férias ao empregado que
esteja em gozo de estabilidade de
qualquer gênero, vem recebendo
consultas de departamentos de
recursos humanos de empresas
e escritórios de contabilidade.
No capítulo da CLT que trata das férias,
não há menção a esta prática. Então,
em tese, não é proibido determinar
que empregado goze férias em
períodos de estabilidade.
No entanto, para a categoria profissional
dos trabalhadores em TI, a situação
é diferente. Além das estabilidades
legais, temos estabilidades na
Convenção Coletiva de Trabalho com
regulamento próprio, específico.
É o caso, por exemplo, da gestante
que, além dos cinco meses após o
nascimento da criança em que não
pode ser despedida, goza ainda

Entre o retorno da gestante da
licença-maternidade, dentro do
período estabilitário da Constituição
Federal, ela até pode gozar férias.
Mas no sexto mês contando do
nascimento da criança, não. Ela faz
jus a trabalho e salário. Se neste mês
vier a ocorrer o acúmulo de férias, em
seguida ela as receberá em dobro.
Outro caso é o do retorno do
empregado de afastamento por
problemas de saúde. Ele não pode
ser despedido dentro dos 60 dias
contados da alta médica. E a cláusula
34ª dispõe que neste período a
empresa não pode colocá-lo em férias.
Nas demais estabilidades, não há esta
restrição.

Suas dúvidas e comentários podem estar aqui.
Entre no site do Sindpd e participe: www.sindpd.org.br.
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Boa Leitura,
Começaremos 2017 a todo vapor para
consolidar os direitos e assegurar as
conquistas obtidas pelos trabalhadores
de TI. A Participação nos Lucros,
importante ferramenta de valorização
dos empregados, tem oferecido
novas possibilidades para a categoria.
Apenas no ano de 2016, garantimos
mais dinheiro no bolso de milhares de
trabalhadores. A situação em que o
País se encontra também exige a união
de forças contra a retirada de direitos.
Por meio da Central dos Sindicatos
Brasileiros (CSB), mudanças prejudiciais
à classe trabalhadora serão combatidas
e o Sistema de Seguridade Social,
considerado uma das maiores conquistas
da sociedade, será fortemente defendido.
Com a participação expressiva dos
trabalhadores na construção da pauta,
faremos uma negociação justa e positiva.
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de mais trinta dias de garantia de
emprego, nos termos da cláusula
31ª. Está claro na cláusula que esta
estabilidade não se confunde com
férias ou aviso-prévio.

www.sindpd.org.br
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2016: ano de conquistas
para o trabalhador de TI
Com crescimento do número de beneficiados, PLR é garantida
em Convenção Coletiva e promove valorização profissional

Cada vez mais reconhecida como benefício
primordial para o engrandecimento da
categoria, a Participação nos Lucros e/
ou Resultados tem aberto, com o trabalho
ativo do Sindpd dentro das empresas, novas
possibilidades para a categoria de Tecnologia
da Informação de São Paulo.
Com a aprovação da obrigatoriedade de
apresentação de proposta, os trabalhadores
têm conquistado espaço, ou seja, são

reconhecidamente parte do processo de
crescimento das empresas.
O Sindicato, apenas no ano de 2016, conseguiu
que mais de 1.700 empresas garantissem a PLR
para os trabalhadores paulistas.
Jardel Marceno, funcionário da empresa
Scientia, que firmou acordo pela primeira vez,
foi contemplado pelo programa e acredita
que a PLR seja fundamental para empresa e
empregados. “O programa de participação
nos resultados é vital para que empresa e
colaborador caminhem juntos e motivados na
busca pelos resultados”, comentou.

Além deste trabalho por resultados, a PLR,
segundo o funcionário da Hyundai Autoever
Brasil - Tecnologia da Informação Claudio
Cangiani Andreatto, contribui para a qualidade
vida do trabalhador. “Através deste programa,
os trabalhadores podem conquistar um ganho
extra anual, o que irá contribuir bastante para
o aumento de sua qualidade de vida. Na PLR
não há o que perder. Representa um ganho,
o que motiva o trabalhador”, argumentou o
funcionário.
“O dinheiro que recebo como extra me ajuda a
planejar o futuro e quitar algumas pendências
que ocorrerão ao longo do ano, para realizar
investimentos e pagamento do meu imóvel”,
contou Ana Letícia Caressato Carvalho,
trabalhadora da Ascenty.

Matera Systems, MTCT e Matera MVAR

Grupo PayU

Wipro
4R Sistemas

www.sindpd.org.br
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Regulamentação da profissão e redução da
jornada norteiam nova gestão do Sindpd

Diretoria sobe ao palco durante a entrega de prêmios da 20ª SindpdFest

Eleita com expressiva votação, Diretoria passou a exercer
o novo mandato válido pelos próximos quatro anos
Após um processo eleitoral que durou
três dias, a atual Diretoria foi eleita
com 87% dos votos para a nova gestão.
Realizada no final de junho, a eleição
contou com urnas instaladas na sede do
Sindicato, na capital paulista, nas dez
regionais espalhadas por todo o estado
de São Paulo, além de urnas itinerantes
pelas principais empresas.
Iniciado no dia 1º de dezembro, o
mandato 2016/2020 se dá em meio à
Campanha Salarial 2017. Preparado
para dar início a mais uma batalha
em defesa dos trabalhadores de TI, o
Sindpd realizou, nas dez delegacias
regionais e em sua sede, na capital
paulista, assembleias para apresentar e
debater a pauta de reivindicações para
2017 (saiba mais nas páginas 10 e 11).
Nos últimos anos, as batalhas travadas
pelo Sindpd garantiram uma série de
avanços que levaram à valorização
do profissional de TI. Como resultado
de uma postura forte e combativa
no meio sindical, tornou-se o
responsável pela construção de uma
das mais consistentes Convenções
Coletivas de Trabalho, reconhecida
pelo
Dieese
(Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos) como uma das
melhores do Brasil.
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A luta pela consolidação de benefícios na
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
promoveu a universalização de direitos e
assegurou ganhos para toda a categoria.
Nos últimos anos, o Sindpd garantiu ao
trabalhador de TI aumento salarial de
32% e assegurou, por meio da reposição
das perdas inflacionárias, o poder de
compra dos funcionários. A extensa lista
de vitórias da atual gestão traz, ainda, a
obrigatoriedade de negociação da PLR,
a ampliação no pagamento das horas
extras, a estabilidade no emprego –

força da categoria de TI para ampliar as
conquistas do Sindicato. Somos movidos
a desafios. Prova disso é que fomos um
dos primeiros a reduzir a jornada de
44 para 40 horas semanais. O impacto
positivo dessa medida na qualidade de
vida do trabalhador nos fez buscar, para o
próximo ano, a redução da carga horária
para 30 horas. Estamos com gás total e
energias renovadas para buscar novos
avanços”, afirmou Antonio Neto.
A

pauta

desse

ano

ratifica

os

“A posse dessa gestão se dará na luta, no processo
da Campanha Salarial que está por vir, na qual
mostraremos toda a força da categoria de TI para
ampliar as conquistas do Sindicato” - Antonio Neto
incluindo a garantia contra a demissão no
retorno das férias – e vale-refeição para
todos os trabalhadores.
PRONTOS PARA NOVOS DESAFIOS
Assumir a administração do Sindicato em
meio às reivindicações para o próximo
ano favorece a organização da categoria
e fortalece as batalhas do Sindpd. “A
posse dessa gestão se dará na luta, no
processo da Campanha Salarial que
está por vir, na qual mostraremos toda a

www.sindpd.org.br

compromissos firmados pela Diretoria
durante o processo eleitoral. A exemplo,
a Campanha Salarial terá como principal
reivindicação o reajuste salarial com
aumento real, ou seja, acima da inflação
do período. Outra importante bandeira
que será defendida será a melhoria
de benefícios, como plano médico e
odontológico integrais e pagamento de
vale-alimentação em conjunto com o
vale-refeição. A consolidação da PLR nas
empresas de TI é uma luta constante,

que tem alcançado um número cada
vez maior de trabalhadores. Fortalecer
a Participação nos Lucros também
será uma das batalhas do Sindicato. A
ampliação de direitos consolidados já faz
parte da atuação do Sindpd e continuará
guiando o trabalho da Diretoria na nova
gestão.
Além das propostas que serão colocadas
em prática na Campanha de 2017 – como
aumento real de salário e ampliação dos
benefícios sociais –, o Sindpd buscará,
ainda, a regulamentação da profissão de
TI. Tema debatido com especialistas e
com a participação da categoria durante
o Seminário de Pauta, a normatização
é uma luta que será ampliada com mais
força. Para garantir que a profissão
seja reconhecida por Lei, o Sindpd
irá articular, junto a autoridades do
Executivo e do Legislativo, a aprovação
do projeto.
Com a atual gestão reeleita, segue
a batalha pela valorização do servidor
público, por mais direitos e benefícios.
Aumento da licença-maternidade,
auxílio-creche de 60% e ampliação da
rede de benefícios que o Sindpd oferece
aos associados – que inclui descontos em
instituições de educação, cultura e lazer
– também fazem parte dos objetivos
do Sindicato.
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Conheça os integrantes
da diretoria para o
quadriênio 2016/2020
A diretoria conta com
mais oito integrantes,
que renovam o quadro
diretivo do Sindpd

Antonio Fernandes
dos Santos Neto

João Antonio Nunes
Gomes e Silva

José Gustavo
Oliveira Netto

Paulo Roberto
de Oliveira

Emerson Ronaldo
Morresi

Joel Chnaiderman

Oscar de Azevedo
Nolf

Ademir Francisco
dos Santos

Antonio Randolfo
das Neves

Celso Lopes

José Hamilton
Brandão Ferreira

Loide Mara Valent
Belchior

Paulo Cesar de
Almeida

Sandra Maria
Domingues Bueno

Carlos do Carmo
Silva

Priscila Sena
Vieira

Valcir Fernando
da Silva

Walter Pereira
Ponce

Luis José Garcia
Fernandes

Ismael Antonio
de Souza

João Baptista
Domingues Neto

Mirian Vieira
Santos Kronka

Adriana Rafaela
Hilário

Sue Ellen
Thomasini Naka

José Carlos dos
Santos

Elcio Carlos Borba

Maria de Lourdes
Claro

Roberto Dantas
de Araújo

Moacir Candido
da Silva

Antonio Luiz
Araújo

Elisa Lorenzini

André Luiz Gonçalves
de Araujo

Rosivaldo Simplicio
dos Santos

Antonio Carlos
Teixeira de Mello

Nelson Medeiros

Maria Regina Sudaia

Maria José Ferreira
da Silva Nogueira

Rogério Pedro

Antonio Sérgio
Stolagli

Isabella Tsai Kawase

Sérgio Elias Rosa

João Barreto
Santos Filho

Edison Alexandre
Galli

Waldir Ferreira de
Souza

Jeronimo Correia
Bitencourt

Wagner Grassi
Gomide

Marco Antonio
Kronka

Daniel Henrique
Forini

Erick Prado
Arruda

Walter Volpe

Abaitaguara do
Amaral Gonçalves

Luciano Gonçalves
Porto

José Roberto de
Souza

Pedro Luiz
Saldanha

www.sindpd.org.br
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20ª SindpdFest
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João Bosco & Vinícius foi uma das atrações que animaram a festa da Campanha Salarial

Com mais de 10 mil pessoas, lançamento da Campanha Salarial
de 2017 alcançou recorde de participação dos trabalhadores de TI
O dia 26 de novembro se tornou uma
data histórica para a categoria: mais de
10 mil pessoas marcaram presença na
20ª SindpdFest para o lançamento da
Campanha Salarial de 2017.
Trabalhadores de mais de 500 empresas
do setor de tecnologia da informação
vindos de 142 cidades do estado
estiveram no Clube Juventus para
conferir os shows de Luan Santana e João
Bosco & Vinícius, estrelas do cenário da
música sertaneja, e participar do sorteio
de 24 prêmios durante a festa para os
maiores sortudos da comemoração (veja
mais na página 9).
O presidente do Sindpd, Antonio Neto,
acompanhado da Diretoria, celebrou
o lançamento da Campanha Salarial
de 2017. Para o trabalhador Ricardo da
Costa, da Tecban, a atuação do Sindpd
é reconhecida pelos associados. “O
Sindicato sempre brigou por essas coisas
por nós. A gente sempre acompanha,
todos os anos. E o que [o Sindpd]
conseguir, de qualquer forma, é benéfico
para a gente”, disse.
Nilton de Jesus, do Serpro, é associado
há 30 anos e elogiou a iniciativa do
6

Sindicato. “Já vim em muitas festas,
só não ganhei um prêmio até agora.
Mas o principal objetivo de estar aqui
é confraternizar com a galera toda, eu
acho muito importante e muito boa
essa festa, é muito bem organizada.”
Prova da união da categoria foi a
presença maciça dos trabalhadores
do interior. Da Totvs de Assis, cidade
localizada há mais de 430 km da capital,
Luiz Felipe de Barros Bernardino
avaliou a festa da categoria. “As festas
do Sindpd sempre nos surpreendem e
são muito boas. O maior atrativo são
os prêmios, que são muito bons. Isso
mostra que o Sindicato retorna para os
associados o investimento”, falou.
De Presidente Prudente, Lilian Queiroz
Thomazini, da DB1 Global Software,
viajou mais de 550 km, em média sete
horas de viagem, para marcar presença
na 20ª SindpdFest. “Vim para a festa
para assistir aos shows e confraternizar
com os profissionais de TI. Também vim
para poder fazer networking, pois aqui
nós conhecemos muitos profissionais
e assim podemos saber como está
o mercado de trabalho”, contou a
associada.

www.sindpd.org.br

PÚBLICO “PEGA FOGO” COM SHOWS O ápice da noite foi quando, numa grua
DE LUAN SANTANA E DA DUPLA – espécie de aparelho que possibilita
o cantor “pairar” sobre a plateia –, o
JOÃO BOSCO & VINÍCIUS
A ansiedade era visível nos fãs dos cantor Luan Santana cumprimentou o
artistas convidados pelo Sindpd para presidente do Sindpd, que estava na pista
fazer a festa da categoria este ano. Com superior do Clube. “Nós tínhamos tentado
Luan Santana e a dupla João Bosco & estar juntos no ano passado e retrasado, e
Vinícius, grandes estrelas da música não deu certo. Mas eu acredito que tudo
sertaneja atualmente, a pista do Clube tem seu momento e esse era o momento,
Juventus “pegou fogo”. Animados, o lugar e a hora para estar com vocês”,
revelou o cantor. “Agradeço pela
muitos dançarinos se revelaram com
festa linda que vocês estão
os “modões” e músicas como
fazendo e obrigado
“Chora, me liga”, “Deixa
por permitir que eu
a gente quieto” e
“Eu vim aqui para ver os
faça parte disso”,
“Eu tive um amor”,
shows do Luan Santana e do João
disse o cantor.
relembrados por João
Bosco & Vinícius e conhecer o espaço.
Bosco & Vinícius.
Já tem o evento há algum tempo; eu
sempre ouvi falar bem e eu quis vir hoje
O entusiasmo que
para ver como é. É a primeira vez que venho
já vinha do primeiro
e já estou gostando. Estou achando tudo
show fez com que o
bonito, bem organizado.
“É a minha
salão se tornasse uma
Estou achando legal.”
primeira
vez [na
única voz nos maiores
Vanessa Oliveira Souza
festa].Por
enquanto
sucessos de Luan, como
(Sonda IT)
eu achei tudo muito
“Eu, você, o mar e ela”, “Cê
organizado e também
topa”, “Escreve aí” e “Nega”.
é
tudo
muito transparente
O artista apresentou o show “A
na
comparação
com os outros
caixa”, que levou 15 fãs da SindpdFest
sindicatos que já fui filiado.”
para assistir ao espetáculo do palco,
Gil Cleber Barbosa
dentro de uma estrutura de ferro
(Infox)
imitando uma caixa.

CONFIRA A GALERIA DE IMAGENS NO SITE DO SINDPD
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Aumento real, redução da jornada e plano médico
integral também animam trabalhadores na SindpdFest

Propostas foram aprovadas em votações nas assembleias
de pauta realizadas em todo o estado de São Paulo
Não foram só os shows de João
Bosco & Vinícius e Luan Santana que
animaram o público da 20ª edição da
SindpdFest. Com o início da Campanha
Salarial 2017, as propostas de redução
da jornada semanal para 30h, aumento
real de salário, pagamento integral
de planos médico e odontológico por
parte das empresas, vale-refeição nas
horas extras e vale-alimentação para
toda a categoria também inflamaram
os ânimos dos mais de dez mil sócios e
convidados presentes no evento.
Há mais de três décadas na luta pela
garantia de direitos e qualidade de vida
dos trabalhadores de TI de São Paulo,
o objetivo do Sindpd é continuar na
rota do pioneirismo rumo a melhores
condições trabalhistas em defesa de
profissionais como Miriam Cesário,
funcionária da Prodesp há 26 anos.
Confiante na atuação do Sindicato
após as conquistas da jornada
de 40 horas semanais e do VR
para todos os trabalhadores nas
Convenções Coletivas de 2011 e 2015,
respectivamente, Miriam afirma que
a redução para as 30 horas seria mais
uma vitória da categoria ao relembrar
os riscos à saúde física intrínsecos às
atividades do setor quando se tem
uma jornada de trabalho estendida.
Tendinite e Distúrbio Osteomuscular
Relacionado ao Trabalho (DORT) são
doenças que o trabalhador da área
pode desenvolver.
“Eu acompanho o site do Sindpd e acho
que essas 30 horas seriam uma grande
conquista porque os profissionais de

TI estão envolvidos com máquina,
computador, digitação; e a LER [Lesão
por Esforço Repetitivo] tem tomado
conta dos funcionários. Espero que
alcancemos essa conquista”, torce a
associada.
Funcionário da Indra há quatro anos,
Denis Rios diz que o reajuste salarial
acima da inflação é outra pauta pela
qual ele espera uma vitória da atuação
da diretoria do Sindpd. Segundo o
trabalhador, a atuação do Sindicato
é combativa. “O Sindpd tem atuado
forte com as empresas, como sempre
o Neto tem feito. O reajuste de 2016
demorou um pouco por causa do
sindicato das empresas, que não
queria chegar aos 10,67%, mas a
atuação do Sindicato tem sido ótima
até o momento”, avalia.
Já Elidia, analista de sistemas da
Prodesp, reiterou a importância da
jornada de 30 horas ao analisar o
histórico de sua carreira. “No início,
eu trabalhava em operação no regime
de 30 horas. Trabalhando seis horas
diárias, o trabalho rende mais e tem
mais postos de trabalho”, conta.
“Eu acho excelente a redução da
jornada para dar mais trabalho, gerar
mais emprego. Quando eu comecei
na Prodesp, trabalhávamos 6h, então
tinha muito mais emprego, muito
menos estresse. Depois, passamos
para 8h. A informática exige muito
do funcionário. A gente tem que
ficar horas na frente do monitor e
mentalmente não faz bem. Então,
acho que a gente precisa das 6 horas

diárias”, concorda Carlos dos Santos,
também da Prodesp.
Sócio do Sindpd há 25 anos, ele ainda
destacou que “o Sindicato é o único que
briga por nós [a categoria]. Não temos
a preocupação em pensar em dissídio;
só temos que acompanhar e fazer a
votação. Nos últimos anos, foi um dos
Sindicatos que mais conseguiram um
aumento real para nós, inclusive a PLR”,
recorda o profissional.

porque o funcionário terá amparo e
acompanhamento para não chegar a
nenhum caso extremo de saúde”, elogia.
As pautas de reivindicações do Sindicato,
apresentadas durante a SindpdFest
deste ano, foram colocadas para exame
e votação da categoria em assembleias
deliberativas realizadas na capital e em
todas as sedes regionais da Entidade (leia
páginas 10 e 11).

“Todo esse tempo
Além
da
obrigatoriedade
da
o Sindpd sempre lutou pelos
apresentação de um programa
funcionários, pelos empregados.
de Participação nos Lucros e/
Tanto
que teve a última eleição da diretoria
ou Resultados (PLR) em todas
e
participei
muito porque umas das pessoas
as empresas, a categoria de TI
que está aí ganhou e ajudou muito a gente.
também conquistou vale-refeição
Então,
eu achava que deveria ajudar eles também
para todos os trabalhadores e
nessa
hora.
Sou muito grato ao Sindicato até hoje
ainda pode usufruir dos benefícios
por
conta
dos benefícios, afinal é irrisório
oferecidos aos sócios do Sindpd, a
o que desconta da nossa folha de pagamento
exemplo da filiada Thais Melneciuc,
e temos vários benefícios.
do Grupo Consulters. Estudante
Está de nota 10 o Sindpd.”
de pós-graduação, Thais tem 50% de
desconto na mensalidade por meio das
Marcelo Barbosa
parcerias do Sindicato com faculdades
(Prodesp)
e universidades do estado.
“Sou sócia há 30 anos.
“Se não fosse pelo Sindpd,
O Sindicato é nossa principal defesa,
não ia conseguir fazer minha
nossa porta com o patrão.
pós-graduação em tempo de
E
se
não
existissem eles, como iríamos
crise, e agora já vou concluir
conversar? Não temos voz, quem tem voz
ano que vem. Com relação
é o Sindicato. Me sinto bem representada pelo
às propostas, acho a questão
das 30 horas ótima para a vida
Sindicato, tenho muita confiança. A redução da
pessoal, você consegue fazer
jornada é maravilhosa, o empregado só tem
muito mais coisas trabalhando
a ganhar e a empresa também.”
menos. É válido e benéfico para
Elaine Clarice Felício
o trabalhador desde que não afete
(Serpro)
e nem diminua o emprego. O plano
médico também é um investimento,

CONFIRA A GALERIA DE IMAGENS NO SITE DO SINDPD
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20ª SindpdFest

Dez/2016

Ganhadora do carro participou
pela primeira vez da festa

A variedade de prêmios foi destaque entre os trabalhadores

Simone Natalina de Brito levou Volkswagen UP! 0km. Com
recorde de prêmios, estreantes foram o destaque desta edição
Entre as mais de dez mil pessoas que
participaram da 20ª SindpdFest, a
atmosfera era de euforia e expectativa. A
dupla responsável pelo show de abertura
já era velha conhecida da categoria.
João Bosco & Vinícius subiram ao palco
também na 15ª edição, em 2011. Os
cantores sertanejos levantaram o público,
esquentaram o clima e prepararam os
trabalhadores para um dos momentos
mais esperados – o sorteio de um
Volkswagen UP! 0km.
Na hora do resultado, sorte de
principiante foi o que determinou
a grande vencedora da 20ª edição.
Simone Natalina de Brito participava
pela primeira vez da grande festa da
categoria. Moradora da zona norte
de São Paulo e funcionária da Ginfor,
jamais imaginou que fosse levar
o prêmio mais desejado da noite.

8

Surpresa, comemorou o que afirmou
ser o primeiro grande prêmio da sua
vida. “Eu não estou acreditando,
porque eu nunca ganhei nada. Eu
não esperava. Estou em êxtase,
totalmente”, contou.
Com a participação da Diretoria
do Sindpd, que subiu ao palco
para acompanhar a premiação dos
associados, Antonio Neto anunciou,
um a um, os vinte e três cupons
premiados. E não teve como reclamar
da variedade. Aos viciados em
tecnologia, o que agradou foram as
TVs, notebooks, celulares, fones de
ouvido, caixas de som, home theater e
os modernos consoles de videogame
XBox One e Playstation 4. Para
aqueles com gostos mais específicos,
como os apreciadores de esportes e
bebidas, o sorteio de cinco bicicletas

www.sindpd.org.br

e de uma chopeira
valeu a espera.
PÚBLICO FIEL
Com
frequentadores
assíduos, há quem diga
que quem participa da
SindpdFest pela primeira
vez nunca mais deixa o posto.
É o caso de Carlos Amoroso
Bastos, da Prodesp. Associado ao
Sindicato desde a fundação, Carlos
relembra as quase vinte edições
das quais já fez parte. Entre todas,
porém, esta foi a primeira na qual não
saiu de mãos abanando – levou uma
caixa de som. Há três anos, Carlos
Bastos participa do Grupo de Teatro
do Sindpd, organizado em parceria
com o Teatro Commune. “Desde que
eu comecei a participar do grupo, as
coisas melhoraram bastante”, elogia.

CONFIRA A GALERIA DE IMAGENS NO SITE DO SINDPD

20ª SindpdFest

Dez/2016

Mas, mesmo com velhos frequentadores, a noite foi dos
novatos. Funcionário da ConnectCom Teleinformática,
Sérgio Aparecido Vaculik falou sobre a vontade antiga de
se tornar associado – sonho que só se tornou realidade há
cinco meses. “Eu sempre gostei muito do Sindpd, sempre
foi um desejo meu ser associado. E os colegas do trabalho
que já são sócios há mais tempo diziam que era muito bom.
Me associei, e na primeira festa que participo acabei me
dando bem”, festejou Sérgio, que faturou uma bicicleta
Caloi Montana.
ATUAÇÃO ELOGIADA
A festa de lançamento da Campanha Salarial é
marcada pela presença em peso dos trabalhadores
de TI do estado de São Paulo. Mas não apenas de
celebração é feita a atuação do Sindpd. Como uma
categoria ativa, os associados acompanham durante
todo o ano as conquistas e as batalhas travadas pelo
Sindicato em prol do bem-estar dos trabalhadores.
É o caso de Ediller Morais dos Santos, da Mandic, premiado
com uma caixa de som JBL. “Como associado, me vejo muito
feliz com o Sindicato. Acho muito interessante essa atitude
de proximidade que o Sindpd tem conosco”, ressalta Ediller.
As bandeiras levantadas na Campanha Salarial 2017,
apresentada por Neto durante a celebração, foram
fortemente defendidas pela categoria. Fernando
Marcondes Bumrad, que levou um Samsung Galaxy
S7, destacou a confiança que tem no trabalho
realizado pela Diretoria. “Acho que é válida
a Campanha. O Sindicato tem feito coisas legais para os
funcionários, todas as negociações têm o andamento muito
bom”, enfatizou o empregado da Sonda Procwork.

CONFIRA A GALERIA DE IMAGENS NO SITE DO SINDPD
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Assembleia de Pauta

Dez/2016

Categoria aprova pauta de reivindicações na Assembleia de São Paulo

União fortalece a categoria e trabalhadores
seguem juntos por aumento real em 2017
Encerradas com o encontro na capital, assembleias de pauta
reuniram três mil profissionais de TI em todo o estado
Com a participação de mais de três mil pessoas, a pauta
da Campanha Salarial 2017 foi aprovada em caráter
definitivo pelos trabalhadores de TI do estado de São
Paulo. Após 14 reuniões realizadas no interior, a última
Assembleia aconteceu no dia 10 de dezembro, na sede
do Sindicato, na capital.
Reeleita em junho e em vigor desde o dia 1º de dezembro
(leia mais nas páginas 4 e 5), a gestão do Sindpd
propõe melhorias e batalha por novos desafios, como
a regulamentação da profissão de TI. Fortalecida pela
união da categoria, a nova administração quer manter
as conquistas que colocam a Convenção Coletiva do
Sindpd entre as melhores do País. “Temos uma categoria
bastante unida e com vontade de enfrentar o patrão.
O conjunto de trabalhadores que compareceram nas
Assembleias, ajudando a construir a pauta, comprova
que a organização do Sindpd e a seriedade da Diretoria
não podem ser contestadas”, disse Antonio Neto.
LUTA POR AVANÇOS E GARANTIAS
Buscar avanços e melhorias para os profissionais de
TI é o compromisso firmado com a categoria. Para a
negociação do próximo ano, o Sindicato aderiu – com
a aprovação dos trabalhadores – à Campanha por 30
horas semanais. Para garantir a manutenção do poder
de compra dos salários, a Diretoria irá buscar o reajuste
salarial com aumento real. Como base, será utilizada a
correção acumulada do INPC de 2016 acrescida de 3% de
aumento real. O pagamento das horas extraordinárias,
hoje estipulado em 75%, deve aumentar para 100% nas
duas primeiras horas de serviço e 150% nas demais e aos
finais de semana.
A intenção do Sindpd é consolidar os direitos já
10
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adquiridos, como vale-refeição e Participação nos
Lucros. Com mais de 1.700 acordos firmados em 2016,
a PLR tem sido uma grande ferramenta de inserção do
Sindicato nas empresas e também de valorização dos
trabalhadores. Em casos em que o vale-refeição excede
o valor mínimo reivindicado de R$ 20, a correção do
benefício será feita de acordo com o reajuste da categoria.
O pagamento do vale-alimentação em conjunto com o
vale-refeição também fará parte das batalhas.
Aplaudida com veemência durante a Assembleia de
São Paulo, a licença-maternidade de 180 dias será
outra luta importante da categoria. O auxílio-creche,
garantido a homens e mulheres, deve ser de 50% do
salário normativo para crianças de até 72 meses de
idade. Aumentar o seguro de vida para 30 pisos também
é uma maneira de garantir o amparo às famílias. O
aumento na multa para as empresas que não realizarem
a homologação dentro do prazo estabelecido garante
aos trabalhadores o tempo necessário para benefícios
como o seguro-desemprego e o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
Além das cláusulas econômicas e sociais já citadas,
o Sindpd quer oferecer uma fórmula para assegurar
o reembolso de quilometragem aos empregados
que utilizam o próprio veículo como ferramenta
de trabalho. Por meio do vale-cultura, de bolsas de
estudo e da implementação do Dia do Profissional de
TI (comemorado em 19 de outubro), a Diretoria busca
valorizar o profissional e garantir acesso à cultura e
educação. Os funcionários presentes em São Paulo
aprovaram também a nova taxa de contribuição
assistencial e a representação do Sindpd em caso de
dissídio coletivo. A taxa de negociação da PLR, aplicada

àqueles que se opõem ao Sindicato, foi estabelecida em
6%, limitada a R$ 260.
MOMENTO DE CELEBRAÇÃO
Após a aprovação da pauta na Assembleia de São
Paulo, o momento foi de alegria entre os associados.
Os sorteados da SindpdFest estiveram presentes para
retirar os prêmios. Simone Natalina de Brito, grande
vencedora da 20ª edição, pegou as chaves do tão
esperado Volkswagen UP! 0km. “Até agora não estou
acreditando que ganhei o carro, estou tremendo. Pelo
que eu pude ver hoje, as reivindicações são bem legais.
Acho justo as 30 horas, bem significativo. Espero
que aprove a pauta, que dê tudo certo”, contou a
funcionária da Ginfor.
Destacada pelos trabalhadores durante a SindpdFest, a
atuação da Diretoria em favor dos profissionais de TI foi
elogiada também por Fernando Marcondes Bumrad, da
Sonda. Satisfeito com a pauta apresentada, o ganhador
do Samsung Galaxy S7 reafirmou a confiança no trabalho
realizado pelo Sindpd. “Eu acompanhei a Assembleia
e acho que nosso Sindicato está representando bem a
categoria. Acredito que estamos em boas mãos”, frisou.
Além da expectativa e contentamento ao receber os
prêmios, os trabalhadores destacaram as reivindicações
que consideram mais importantes para o próximo
ano. Carlos Amoroso Bastos destacou a importância
de adotar medidas que promovam a qualidade de vida
do trabalhador de TI. “O custeio do plano médico e
odontológico e jornada de 30 horas semanais são um
ganho para a categoria. Já que a maioria trabalha com
esforço repetitivo, isso seria uma conquista enorme”,
disse o funcionário da Prodesp.

Assembleia de Pauta

Dez/2016

Campanha por 30 horas é destaque
entre os profissionais do interior

Confiança na atuação da Diretoria e participação expressiva
da categoria reafirmam o histórico de conquistas do Sindpd
Trabalhadores de 14 cidades do interior de São Paulo
participaram das Assembleias de Pauta da Campanha
Salarial 2017. Nas dez delegacias regionais – Campinas,
Sorocaba, Presidente Prudente, Araraquara, Araçatuba,
Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio
Preto, Santos e Bauru – e em Jundiaí, Assis, Franca
e Marília, cidades onde o Sindpd possui grande
representatividade, a categoria esteve organizada para
deliberar sobre as reivindicações para o próximo ano.
A participação crescente dos profissionais deTI no interior
do estado foi comprovada pela presença expressiva
nas Assembleias de Pauta. A interação e relação de
proximidade construída nos últimos anos fortalecem
a organização da categoria no combate às pressões
exercidas pelo patronato. “A participação de milhares de
trabalhadores nos traz a confiança de que, com o todo o
apoio demonstrado, nós teremos uma negociação muito
boa”, avalia o secretário-geral do Sindpd, José Gustavo
Oliveira.
Empregados de dezenas de empresas, tais como
Prodesp, Prodesan, Coderp, HP, Totvs, CIJUN, Sonda,
Linx, Gás informática, Sophus, Ima, Ícaro, C&IT, Wareline,
Ascent, SeeK, GTCON, PHB, Authi, Logus, Automalógica,
S@net, Fazsoft, DB1, G.P. Magri, Governança Brasil,
WebManagers, VSM, Andes Informática, CHB.com,
Softpool, Eddydata, Release, Bematech, Saftware, Store
Automoção, Support Informática, MSTECH, ABC71, Arca
Solutions, Onclick, Cuca Fresca, Breda’s, Coesma, Acácia
e AFL Sistemas estiveram presentes nas reuniões.
QUALIDADE DE VIDA
O diálogo promovido na apresentação da pauta
é fundamental, pois garante o entendimento das
bandeiras levantadas junto à classe trabalhadora. Para
a categoria, a redução da jornada sem diminuição de
salários foi considerada uma marca histórica. Franciele
Paixão, que participou da Assembleia em Bauru,
relembrou a diminuição para 40 horas, conquista
alcançada em 2011. “A mudança demandou um
certo tempo, mas aconteceu. A redução ainda maior
da carga horária é o que mais chamou atenção. De
modo geral, é uma reivindicação válida”, comentou
a funcionária da Store Automação.
Considerada questão de saúde, garantir as 30 horas
irá promover uma mudança no estilo de vida dos
trabalhadores. “Representamos uma categoria
frequentemente lesionada e estressada. É também
uma categoria que tem dificuldades em se relacionar,
e por isso apresenta o maior índice de separação de
casais. Por causa da pressão, da responsabilidade, da
rotina intensa, é justo que batalhemos pela diminuição
da jornada sem redução de salários”, afirmou Antonio
Neto.
A diminuição da carga horária será acompanhada
do custeio integral do plano médico e odontológico
– proposta considerada a mais importante por Ana

Araraquara

Araçatuba

Assis

Bauru
Campinas

Franca

Jundiaí

Marília
Presidente Prudente

Caroline Rodrigues Vicente, da Provenco. “A questão
do plano de saúde vai fazer muita diferença para
mim, vai ser importante a empresa arcar com os
custos”, reiterou a funcionária de Prudente.
BATALHA COMPARTILHADA
Não apenas durante a Campanha Salarial, mas em
todas as batalhas travadas pelo Sindpd em favor
da classe trabalhadora, a participação da categoria
é fundamental. Cientes da situação econômica do
País e dos desafios que serão enfrentados durante
a negociação, os trabalhadores seguem confiantes
na atuação do Sindicato. A relação de parceria
construída é evidenciada também nos eventos
promovidos ao longo do ano. Luan Santos da Silva,
da Sonda, é estreante na Assembleia de Pauta, mas
frequentador assíduo dos eventos promovidos em
Santos. “Na Assembleia é a minha primeira vez.
Achei tudo o que eles falaram interessante. Sempre
participo dos shows, passeios, almoços. E sempre
que eu posso eu levo a minha família”, conta.
Entre os trabalhadores mais experientes, o
suporte oferecido pelo Sindpd é o que
determina a lealdade da base. Djalma
Rocha, da Prodesan, é um exemplo
de que a parceria dá certo. Associado
desde 1989, já contou com o apoio
do Sindicato em diversos momentos
importantes da vida profissional. “Só
tenho elogios. Eu tive todo o respaldo
do Sindpd em uma situação complicada
que tive em 2004. Tudo o que precisamos,
quando queremos esclarecer alguma dúvida, a
Diretoria nos atende”, elogia.

Ribeirão Preto

São José do Rio Preto

Sorocaba

São José dos Campos

Santos
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Atuação

Dez/2016

Projeto de reforma da Previdência é
enviado pelo governo ao Congresso
Criticada pelo movimento sindical, proposta de emenda constitucional
prevê a fixação de idade mínima e a equiparação entre homens e mulheres
O projeto da reforma da Previdência
Social, elaborado pela equipe econômica
do governo federal, foi enviado à Câmara
dos Deputados. A proposta de emenda
à Constituição (PEC 287) inclui pontos
polêmicos e que vêm sendo rechaçados
pelo movimento sindical, como a
fixação de uma idade mínima para a
aposentadoria e a unificação das regras
para homens e mulheres.
Antes do envio ao Legislativo, a proposta
foi apresentada pelo governo aos
dirigentes das maiores centrais sindicais,
em reunião no Palácio do Planalto, no dia

5 de dezembro. O presidente do Sindpd
e da CSB, Antonio Neto, participou do
encontro em Brasília e defendeu que o
projeto seja debatido ponto a ponto no
Congresso para que não haja prejuízos
nem retrocessos para os trabalhadores.
“Vamos nos articular para travar esse
importante debate no Congresso
Nacional. Sindicatos, trabalhadores e a
sociedade precisam estar unidos neste
momento e acompanhar de perto os
desdobramentos dessa discussão, que
é de interesse de todos”, salientou
Neto.

PONTOS DA REFORMA
Entre as mudanças apresentadas
pelo governo está em discussão o
estabelecimento de idade mínima
de 65 anos para a aposentadoria. O
governo pretende criar um mecanismo
automático de ajuste que poderá
elevar para 67 anos a idade mínima
em 2060. Hoje, as mulheres podem
pedir a aposentadoria com 30 anos de
contribuição e os homens, após os 35
anos de trabalho.
Outros pontos que são alvos de
alterações no texto da PEC incluem

o fim da aposentadoria por tempo de
contribuição e a unificação das regras
para homens e mulheres, trabalhadores
urbanos e rurais, de instituições públicas
e privadas, além da proibição de acúmulo
de benefícios e de mudanças no cálculo
de pensões.
De acordo com o projeto, as novas regras
valeriam integralmente para homens com
menos de 50 anos de idade e mulheres
com menos de 45. Os trabalhadores do
sexo masculino com mais de 50 anos
de idade e as mulheres com mais de 45
passariam por um período de transição.

Confira no quadro abaixo as principais alterações previstas na PEC 287

COMO É HOJE
65 anos para homens, 60 para mulheres (15
anos de contribuição); ou a soma de idade e
contribuição de 95 anos para homens e 85 anos
para mulheres.

PROPOSTA DO GOVERNO (PEC 287)
65 anos para homens e mulheres (25 anos de contribuição
e 49 anos para ter acesso ao benefício integral).
A PEC também prevê um reajuste da idade mínima conforme
o aumento da expectativa de vida da população brasileira.

IDADE MÍNIMA

35 anos de contribuição para homens e 30 para
mulheres, independentemente da idade.

Não existirá.

60 anos para homens, 55 para mulheres (15 anos
de contribuição).

65 anos para homens e mulheres (25 anos de contribuição).

15, 20, 25 anos de contribuição dependendo da
atividade exercida.

Trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde terão que
contribuir por no mínimo 20 anos e ter 55 anos de idade.

O pensionista tem direito a 100% do benefício
recebido pelo contribuinte falecido.

O pensionista terá direito a apenas 50% do benefício recebido
pelo contribuinte falecido + 10% por cada dependente.

APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO

APOSENTADORIA PARA
TRABALHADORES RURAIS

APOSENTADORIA ESPECIAL

PENSÃO POR MORTE

60 anos para homens, 55 para mulheres ou por 35
anos de contribuição para homens e 30 anos para
mulheres.
Alíquota de contribuição de 11%.
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
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As regras para os funcionários públicos serão as mesmas para
os trabalhadores de empresas privadas.
Fim da “integralidade” (recebimento da aposentadoria com
base no salário integral) e da paridade (reajuste do benefício
igual ao dos servidores ativos).
Alíquota de contribuição de 14%.
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O presidente do Sindpd, Antonio Neto, em reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto

CSB defende que PEC 287 seja debatida
com calma e sem olhar financista
Em encontro com as centrais, presidente da Câmara garantiu que projeto
da reforma da Previdência tramitará com ampla discussão e sem atropelos
Com o envio do projeto de reforma da
Previdência para o Congresso, a CSB, que
também é comandada pelo presidente
do Sindpd, Antonio Neto, se articulou
para garantir que a proposta de emenda
à Constituição (PEC 287) seja discutida
em detalhes, com o objetivo de barrar
qualquer tipo de retrocesso para a classe
trabalhadora.
Acompanhado de lideranças das maiores
centrais sindicais do País, Neto participou
de um encontro no Palácio do Planalto
para discutir o tema com o presidente
Michel Temer e também se reuniu com
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Aos dirigentes sindicais, Maia garantiu
que a PEC terá amplo debate dentro do
Legislativo.
O presidente da Câmara também afirmou
que não haverá atropelos na tramitação
da PEC, que, segundo ele, seguirá o curso
normal para todo projeto deste tipo. A
proposta passará pelas comissões da
Casa e também será alvo de audiências
públicas com a participação das centrais
sindicais e da sociedade em geral, para
que o debate seja o mais amplo possível.

Ainda na conversa com os líderes
sindicais, Maia sinalizou que neste ano
apenas a votação da admissibilidade da
PEC deverá ocorrer. Todo o debate que
vai anteceder os próximos passos para a
tramitação deverá acontecer apenas em
março de 2017, após o encerramento do
recesso parlamentar.
O presidente do Sindpd ressaltou que
as entidades sindicais terão papel
fundamental na discussão. “É importante
garantir que a proposta mantenha a
estrutura do sistema previdenciário
brasileiro. A Seguridade Social é uma
das conquistas mais relevantes da nossa
sociedade, pois protege os trabalhadores
mais carentes, os idosos e os deficientes.
Temos que garantir que não ocorram
retrocessos, e o debate no Congresso
será essencial para isso”, completou
Neto.
OLHAR FINANCISTA
A CSB também divulgou uma nota
oficial na qual criticou o discurso sobre a
existência de um déficit na Previdência.
“É preciso deixar bem claro para toda
a sociedade que o chamado ‘rombo

da Previdência’, tese disseminada pela
equipe econômica do governo para
justificar a reforma, é uma inverdade”,
cita o texto.
A nota lembra que a Previdência,
segundo a Constituição, faz parte da
Seguridade Social, que inclui também
a Saúde e a Assistência Social. Com
isso, considerando todas as fontes
de financiamento que compõem a
Seguridade Social, o sistema registrou

um superávit de mais de R$ 11 bilhões
em 2015.
Na nota, a CSB ressaltou que a proposta
apresentada pela equipe econômica do
governo tem como sustentação “um
olhar financista do sistema, baseado em
planilhas e na necessidade de manter os
ganhos do sistema financeiro, que quer
diminuir os investimentos com o povo
para aumentar sua parcela de ganho do
Orçamento da União”.

Dirigentes sindicais em encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
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Conheça a rotina dos profissionais
de TI com deficiência visual
Com o crescimento do número de PcDs na categoria, DVs falam sobre
as principais dificuldades, ferramentas e convivência profissional
A tecnologia tem desempenhado papel fundamental
quando o quesito é inclusão e acessibilidade.
Sinônimo de evolução, o setor de tecnologia da
informação tem melhorado e desenvolvido softwares
e hardwares que auxiliam no processo de inclusão dos
PcDs (Pessoas com Deficiência). As ferramentas de
TIC abrem portas de combate ao preconceito e dão
oportunidade de fazer com que a categoria cresça
ainda mais, e o melhor: de forma igualitária.
O Brasil, segundo o último censo realizado pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
tem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo
de deficiência (visual, auditiva, física e intelectual);
a mais declarada é a deficiência visual, que atinge 6,5
milhões de brasileiros. Grande parte deles ainda não
teve seu ingresso no concorrido mercado de trabalho
garantido.
DESAFIOS PROFISSIONAIS
Na área de programação de computadores desde
a década de 1980, Laércio Sant’Anna, da Prodam,
afirma que, desde seu ingresso na profissão, o setor
mudou muito. “Eu era programador de plataforma
alta. Na época, os sistemas de plataforma baixa
praticamente não existiam na Prodam. Usávamos
terminais escravos ligados a uma controladora por
cabos. Os únicos recursos de acessibilidade que
tínhamos era uma impressora de impacto adaptada
com uma borracha nas agulhas para a produção de
Braille de baixa qualidade e um terminal da IBM com
uma síntese de voz em inglês, que era um problemão
para entendermos o que estava pronunciando”,
contou.
Um dos maiores desafios enfrentados por um
deficiente visual está na formação, que exige
materiais adaptados e didáticas que não sejam
estritamente visuais. “As maiores dificuldades com
que me deparo são a falta de acessibilidade de alguns
softwares e documentos elaborados com gráficos”,

declarou o consultor em acessibilidade web Sidnei
Silvestre da Silva, da MicroPower.
Já na faculdade, a falta de livros em formato acessível
foi o que mais dificultou o bom andamento dos
estudos. “Na época, diferentemente do que temos
hoje, não havia tanto material em formato digital e
em áudio. Penso que, com os smartphones, internet
e rede sociais, a vida do estudante com deficiência
ficou bem mais facilitada”, avaliou Sant’Anna.
Para Laércio Sant’Anna, o esforço para encontrar
sistemas específicos para deficientes visuais é
constante. “Isso provoca um desgaste muito grande
e até mesmo uma redução na produtividade. É
uma luta constante para que, sempre que um novo
sistema é desenvolvido, os recursos de acessibilidade
sejam considerados”, lamentou.
Apesar dos problemas que encontra, Cláudio Teixeira,
do Serpro, que tem formação jurídica, encontrou na
área de tecnologia da informação a oportunidade
de integração profissional ainda na década de 1980.
“Sem nunca ter trabalhado no setor, ingressei em
TI por oportunidade de mercado. Havia nesta área
abertura para o deficiente visual trabalhar, e assim
encaminhei-me para ela”, revelou o desenvolvedor.
Para Sidnei Silvestre, é importante conscientizar
as empresas da falta de acessibilidade web e que
essa é uma barreira que pode ser evitada na maioria
das vezes. “Isso pode acontecer com alterações
e processos simples, mas que fazem uma grande
diferença na hora de ser utilizada pelo público com
deficiência visual”, sugeriu.
OS SOFTWARES MAIS UTILIZADOS
Laércio Sant’Anna e Sidnei Silvestre contam que
utilizam os leitores de tela Jaws For Windows produto pago e importado dos EUA, o gratuito
NVDA e o Virtual Vision, que é um leitor de tela
desenvolvido na cidade de São Caetano, em São
Paulo, pela empresa nacional Micropower, além de
uma impressora Braille para uso interno.
Como grande parte dos softwares de acessibilidade
são importados, quase não há treinamento e existe
a necessidade de ser autodidata ou ainda de recorrer
a fóruns internacionais para tentar solucionar
problemas.
Em alguns casos, como o de Silvestre, da Micropower,
o suporte dado pelo CADEVI (Centro de Apoio ao
Deficiente Visual), parceiro do Sindpd, é primordial
para o desenvolvimento profissional, de ingressantes
ou não na área de TI. “Inicialmente, fiz cursos de
digitação e informática básica no CADEVI assim que
comecei a perder a visão; depois passei a dar aulas no
mesmo local, período que aprendi muito”, contou.

Laércio Sant’Anna - Prodam
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Sidnei Silvestre - Micropower

ACEITAÇÃO, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
O engajamento do Sindpd na luta pelo reconhecimento
das PcDs é árduo e engloba a parceria com o CADEVI,
desde 2011, e o trabalho desenvolvido junto ao Grupo
de Apoio à Lei de Cotas, realizado desde 2014. Ambas
as iniciativas, de acordo com o presidente Antonio
Neto, pretendem conscientizar e inserir de forma
saudável os trabalhadores com deficiência no mercado
de trabalho.
“Pretendemos ampliar ainda mais a participação
dos trabalhadores de TI por meio de assessoria de
informação e levando profissionais dedicados à
questão da acessibilidade”, apontou o presidente do
Sindicato.
No caso dos funcionários do Serpro, Prodam e
Micropower, a aceitação e envolvimento dos colegas
de trabalho foi tranquila. “Como a empresa já possuía
pessoas com deficiência visual trabalhando como
programadoras, eu encontrei um ambiente preparado.
Mesmo estando longe do ideal, a presença desses
colegas facilitou muito. Eles já me apresentaram os
caminhos das pedras para contornar as dificuldades da
época”, relembrou Sant’Anna, da Prodam.
“A princípio, há certo estranhamento normal pela
falta de conhecimento da capacidade do DV. Com a
interação no ambiente de trabalho, a colaboração e
cooperação decorrentes das necessidades do trabalho,
o relacionamento vai estabilizando e ficando mais
natural”, concordou Teixeira.

Benefícios

Dez/2016

Associados voltam a Paúba em grande estilo

Colônia de férias oferece unidades mobiliadas e piscina, sinônimo de conforto para sócios e familiares

Trabalhadores podem aproveitar seus dias de descanso no litoral paulista
Pensando na qualidade de vida dos
associados, o Sindpd oferece mais uma
opção de lazer. A colônia de férias na
praia da Paúba, em São Sebastião, acaba
de ser inaugurada. São dez casas que
acomodam seis pessoas.
Bem equipadas, as casas têm ventilador
de teto, camas, sofá, fogão, geladeira,
churrasqueira, uma vaga de garagem
e toda a estrutura que os visitantes
precisam para passar dias tranquilos.
Além disso, o condomínio tem duas
piscinas, sendo adulto e infantil, que vão
fazer a alegria de quem não está a fim de
ficar muito tempo na areia. Além disso,
o condomínio tem duas piscinas, sendo
adulto e infantil, que vão fazer a alegria
de quem não está afim de ficar muito
tempo na areia.
DAQUI NÃO SAIO, DAQUI NINGUÉM
ME TIRA
A praia tranquila, de extensão pequena,
recebe muito bem os turistas. Tem areia
clara e mar calmo que permite a prática de
stand-up paddle e bodyboarding. Do lado
direito, os visitantes podem relaxar em uma
piscina natural que é formada pelo mar.
E para quem quer fazer um lanchinho sem
sair da praia, conta com prestadores de
serviços que oferecem diversos tipos de
bebida e lanches rápidos, como deliciosas
porções de peixe e frutos do mar.

ATRAÇÕES TURÍSTICAS
Paúba fica ao lado de Maresias, uma das
praias mais frequentadas por surfistas
em todo o litoral paulista. Por ter ondas
perfeitas para a prática do esporte,
Maresias costuma sediar campeonatos
como o Maresia Paulista de Surf
Profissional, que já revelou para o mundo
Gabriel Medina.
Quem tem afinidade com o esporte
pode ter a chance de acompanhar o
campeonato bem de perto durante os
dias de hospedagem em Paúba.

COMO FAZER A SUA RESERVA
Os associados já podem desfrutar dos
seus dias de descanso. As inscrições para o
período de fevereiro devem ser feitas até
o dia 5 de janeiro.
O Sindpd oferece também colônias de
férias em Ilhabela, Praia Grande, Ubatuba e
Caraguatatuba, destinos disputados entre os
associados nos períodos de alta temporada.
Acesse o site do Sindpd e consulte o
regulamento e as condições de pagamento em
www.sindpd.org.br

E quem aproveitou a praia durante o
dia e quer algo mais badalado à noite
pode conhecer os restaurantes e casas
noturnas da região, como a badalada
Sirena, famosa por trazer DJs do mundo
todo para tocar.
Os restaurantes também são uma
bela opção para quem quer fugir da
cozinha. No Terral, os visitantes podem
degustar no bar a famosa caipirinha do
Bertinho, tradicional ou lima da pérsia
com amora, antes de entrarem no salão
principal para provar pratos simples
com carnes até deliciosos frutos do
mar. Já no Kanaloa, os veranistas
podem fazer suas refeições olhando
para o mar. O restaurante tem uma bela
área aberta que permite aos visitantes
deslumbrarem-se com a paisagem.

www.sindpd.org.br
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Invicta, Cast leva taça
do Campeonato de
Futsal em Araraquara
HP conquistou o vice-campeonato; equipe
da Moura ficou com o terceiro lugar
O 1º Campeonato de Futsal do
Sindpd na regional de Araraquara
foi um sucesso: foram cinco times
participantes que disputaram quatorze
jogos com muita intensidade e disputa
na quadra do SESI Araraquara. O
resultado dos jogos levou a equipe da
Cast, favorita do Campeonato após
realizar uma campanha de sucesso, a
conquistar o primeiro lugar na disputa.
As partidas, que contaram com a
presença do diretor da regional,
Daniel Forini, e a participação dos
diretores Élcio Borba – que organiza
os Campeonatos de Futsal em São
Paulo há 24 anos – e José Roberto
de Souza, foram assistidas por uma
grande e entusiasmada torcida, que foi
prestigiada com um embate digno de
uma final entre a Cast e a HP.
Para o especialista em tecnologia
Zenilton Salzo Junior, apesar do bom

desempenho do time, alguns jogadores
não
haviam
correspondido
às
expectativas do grupo. “A gente já joga
há bastante tempo junto e entramos
no Campeonato com o objetivo de
vencer. Tinham equipes muito boas e
eu acho que foi bem disputado e legal
por conta disso”, disse.
Classificados em segundo lugar na tabela
geral, o time da HP acabou perdendo
por 2 a 0, o que não influenciou o espírito
de equipe e companheirismo. “O outro
time que ganhou mereceu. Realmente
foi melhor e o que está valendo é a
interação”, disse o ala Fabiano de
Carvalho, coordenador de TI na HP,
associado do Sindpd há cinco anos.
O jogo entre os times da Moura e
Intuictive também foi pegado. Após
o empate por 2 a 2, que mostrou o
equilíbrio das equipes na competição,
a partida foi para a disputa de pênaltis.

Rafael Groppa, analista de sistemas
na Moura Informática há dois anos
e meio e associado há cerca de seis
meses, jogou como goleiro. “Foi legal
o jogo e eu acabei fazendo a defesa
que deu o terceiro lugar para a gente”,
contou.
#FORÇACHAPE
Foi estendida na quadra do SESI uma
faixa em homenagem ao time da
Chapecoense e aos demais integrantes
da aeronave que caiu na Colômbia. “Foi
incrível. Quando estendemos a faixa, a
torcida foi ao delírio”, contou o diretor
Daniel Forini.
Segurar aquela faixa com os dizeres

‘#ForçaChape’ foi esplêndido”, comentou
Anderson Pereira Pires, da Cast. “A
área de TI precisa de momentos como
esses, onde podemos nos esvaziar
de nosso profissional e nos envolver
com um momento de descontração.
Parabéns a todos os responsáveis pela
organização”, completou.
“Organização, respeito, amizade,
confraternização e diversão foram
os pontos cruciais. Acredito que
muitos não imaginavam qual seria
o rumo desse campeonato, mas
nós que participamos agregamos e
percebemos o rumo: Futsal Sindpd
2017 – Esse é o rumo”, comemorou o
associado Jeferson Leite.

Em Rio Preto, Netspeed é campeã do
1º Torneio de Minicampo da região

Com mais de 80 participantes, evento congregou trabalhadores
e arrecadou alimentos para Instituto Espírita Nosso Lar (IELAR)
No dia 20 de novembro, a regional do Sindpd
em São José do Rio Preto realizou, nas
dependências do Clube de Campo da AABB, o
1º Torneio de Verão de Minicampo na região.
As quatro equipes que participaram contaram
com jogadores das empresas Empro, Netspeed,
Riosoft e Sifat.

No primeiro jogo, a Netspeed venceu a Sifat
por 1 a 0. Mais pegada, a segunda partida da
primeira rodada contou com 4 gols da Riosoft
contra 2 da Empro. Já na segunda rodada,
a equipe da Netspeed mostrou a que veio e
marcou 3 a 0 contra a Riosoft. O último jogo do
dia foi surpreendente, com a goleada de 7 a 0 da
Empro sobre o Sifat. Todas as partidas foram
apitadas por árbitros credenciados.
Atacante da equipe da Riosoft, que
levou o segundo lugar no torneio, João
Paulo Gomes Gonçalves afirmou que
os jogos foram bem competitivos.
“O pessoal já tem uma base de time.
Todos estavam bem organizados e
estruturados”, relatou.
Associado ao Sindpd há cerca de
quatro anos e meio, João Paulo
comentou que os sócios da região
estavam precisando de eventos
como este, para manter a integração
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entre os trabalhadores. “Com esse evento, além
de utilizar o clube, conseguimos reunir várias
outras empresas e acaba fazendo aquele social
que é importante para a nossa profissão”, disse.
“Se o Sindicato continuar mantendo o que fez em
2016, vai ser bem interessante. E com certeza é
um quesito para trazer mais associados.”
“Achei maravilhoso. Desde a organização,
confraternização, tudo perfeito”, comentou
o goleiro Edgar Golin, que é gerente de
TI há nove anos na Sifat. “Nós perdemos,
os jogos foram bem equilibrados. O primeiro
jogo entramos bem, mas no segundo jogo o
pessoal estava mais cansado. O importante é
que eu peguei um pênalti”, relembrou.
O evento foi mais que um momento de lazer
e união da categoria: o Torneio arrecadou
alimentos que serão doados ao IELAR (Hospital/
Creche e Instituto Espírita Nosso Lar) de São
José do Rio Preto. “A campanha foi muito bem
aceita pelos jogadores”, contou Garcia.

