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Desaposentação é abordada no 
Encontro com os Aposentados

Sindpd promove palestras 
sobre saúde

Pergunte ao Sindpd: vale-refeição

Campanha “Doe um livro”

XXI Campeonato de Futsal 
do Sindpd

Advogado previdenciário realiza palestra 
na sede do Sindpd e explica de forma sim-
ples e objetiva o que é, como requerer,  e 
o posicionamento judicial sobre a questão. 

“Stress e qualidade de vida” é o tema mais 
solicitado pelos trabalhadores de TI. Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) estima que 90% 
das pessoas sofreram ou sofrem com stress.

Conheça o direito assegurado pela Conven-
ção Coletiva de Trabalho. Quem deve receber 
o auxílio? Como funciona o desconto? Duran-
te o aviso prévio, férias ou afastamentos o 
benefício é pago?

Regional de Araraquara recebe doações até 
18 de julho. Todo material arrecadado será 
encaminhado para a entidade beneficente 
Casa da Criança Cristo Rei.

Etapa inicial  tem 16 partidas disputadas e 135 
gols marcados, uma média de oito por jogo. 
Restam mais duas rodadas para o final da pri-
meira fase e apenas 16 dos 32 times continua-
ram na briga pelo título.

Neto apresenta benefícios do 
PAT em palestra no Chile

Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT), um dos mais importantes planos de 
proteção aos trabalhadores brasileiros, é 
abordado durante Seminário da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT).
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Ministro do Trabalho inaugura 
painel na sede do Sindpd em 
comemoração aos 70 anos da CLT

Sindpd ganha na justiça 
restabelecimento do 
CRE da Prodesp 
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Evento contou com a presença de deputados, autoridades e dirigentes sindicais

O departamento jurídico do sindicato conquistou uma im-
portante vitória para os empregados da Prodesp. O esta-
tuto social da empresa havia sido alterado e os membros 
do Conselho, que antes da mudança eram eleitos pelos 
próprios trabalhadores, passaram a ser nomeados pelo 
departamento de recursos humanos.  No início de maio, a 
Justiça restabeleceu as condições anteriores do estatuto, 
validando a última eleição realizada.

No mês do trabalhador, o Sindpd presta uma importante homenagem à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o 
principal marco regulatório das leis trabalhistas brasileiras. No dia 23 de maio foi inaugurado, na sede do Sindicato, 
um grande painel que apresenta as principais conquistas e direitos trabalhistas nestes 70 anos de vigência. O Sindpd 
também participou de várias outras ações em comemoração ao aniversário da CLT, entre elas uma cerimônia no está-
dio São Januário, local onde o presidente Getúlio Vargas anunciou a legislação, em 1943.

Páginas 4 e 5

Acórdão assegura a restauração das normas do 
Conselho de Representantes dos Empregados



 
Pergunte ao Sindpd

Suas dúvidas e comentários podem estar aqui. Entre no site 
do Sindpd, leia as notícias e participe: www. sindpd.org.br

Antonio Neto – Presidente do Sindpd
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70 anos de CLT e muitas conquistas!
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Vale-refeição (VR) é o termo utilizado 
para o benefício dado aos emprega-
dos para que eles se alimentem no 
período de trabalho.

Quem tem direito ao auxílio?
A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
garante ao empregado de TI que traba-
lha em empresa com mais de 50 traba-
lhadores o direito ao vale-refeição ou ali-
mentação (VA). São 22 vales por mês com 
o valor unitário de, no mínimo, R$12,00. 
As empresas que já pagam o benefício 
com valor acima do mínimo estipulado 
pela CCT são proibidas de diminuí-lo.

A empresa pode descontar parte do be-
nefício do salário?

A companhia só poderá deduzir parte 
do valor do vale-refeição ou alimentação 
caso esteja cadastrada no Programa de 
Alimentação do Trabalhador (PAT). O 
desconto do salário do empregado para 
custear parte da refeição não deve ultra-
passar 20% do preço da alimentação; além 
disso, o valor líquido mensal do benefício 
não deve ser inferior a R$264,00 (22 x 
R$12).  É importante dizer que as empre-
sas inscritas no PAT não podem pagar va-
lores diferentes de VR para empregados 
com jornadas de trabalho diferenciadas.

O trabalhador tem direito ao VR caso es-
teja de férias ou afastado do trabalho?
A CCT não prevê a perda do direito ao VR ou 
ao VA durante as férias ou afastamento tem-
porário legal. Portanto, a empresa deverá 
pagar o benéfico normalmente nesses casos.  

O vale-refeição deve ser pago durante 
o aviso prévio?
O trabalhador também tem direito ao 
benefício durante o cumprimento do 
aviso prévio no mesmo valor que rece-
bia anteriormente. O VR não deve ser 
deduzido quando o empregado opta por 
reduzir em 2 horas diárias durante os 30 
dias de aviso ou mesmo quando escolhe 
a dispensa dos últimos 7 dias.

Caso a empresa não esteja cumprindo 
a lei, o empregado deverá procurar o 
Sindpd e denunciar a irregularidade.  O 
sindicato procurará a companhia para 
solucionar o problema. 

O que é o vale-refeição?
Maio é um mês especial para o traba-
lhador brasileiro. Além de celebrar o 
seu dia, em 1º de maio, essa data tam-
bém é marcada pelo aniversário do 
principal marco regulatório das leis tra-
balhistas do país, a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). No ano de 1943, 
em pleno Estádio São Januário, no Rio 
de Janeiro, diante de milhares brasilei-
ros, o presidente Getúlio Vargas reuniu 
toda a política trabalhista existente no 
território nacional e criou a CLT. 
Junto desta edição do jornal do Sindpd 
vocês receberam um material come-
morativo que preparamos com muito 
carinho. Nele falamos sobre a CLT e 
as principais conquistas e direitos tra-
balhistas nesses 70 anos de vigência. 
Contamos também a história do nosso 
Sindicato e dos principais avanços que 
conseguimos para a categoria de TI. 
Hoje quem visita a sede do Sindpd 
pode observar grande parte dessas 
conquistas no enorme painel que inau-
guramos no hall de entrada do sindica-
to. Tivemos a honra de receber no dia 
da inauguração o Ministro do Trabalho 
e Emprego,  Manoel Dias, e outras im-
portantes figuras que defenderam a 
CLT como a protetora dos trabalhado-
res brasileiros. Além disso, marcamos 
presença em vários eventos em come-
moração ao trabalhador e aos 70 da 
CLT.  Em Itatiba estivemos com mais 
de 25 mil e em Ribeirão Preto comemo-
ramos ao lado de mais de 50 mil. Acom-
panhe tudo na nossa matéria especial 
nas páginas 4 e 5. 
Falando ainda em conquista em maio, 
também tivemos uma grande vitória 
para os empregados da Prodesp. A 
justiça restabeleceu o direito dos tra-

balhadores de votar e escolher o Con-
selho de Representantes dos Emprega-
dos, como garante a lei (página 03).
Nesta 27ª edição ainda temos algumas 
novidades. Criamos uma coluna cha-
mada “Mercado” com o objetivo de 
discutir os rumos da área de TI. Na es-
treia abordamos a isenção de impostos 
federais às startups. E, a fim de levar in-
formação sobre as conquistas dos em-
pregados das companhias da área, ela-
boramos o “Giro de Empresas”. Desta 
vez falamos sobre a aprovação do novo 
Acordo Complementar Coletivo de Tra-
balho da Prodam e do fechamento de 
PLR de algumas empresas (página 06).
Estamos levando conhecimento e saúde 
para os trabalhadores de TI com as pa-
lestras desenvolvidas pela nossa Secre-
tária de Saúde e Segurança do Trabalho. 
A médica do Sindpd, Glene Rodrigues, 
é quem conduz as apresentações. As 
palestras são realizadas dentro das pró-
prias empresas ou no sindicato, existem 
eventos agendados até o final do ano, 
hoje o assunto mais pedido aborda o 
stress e a qualidade de vida. Veja o suces-
so das apresentações na página 7.  
Confira também nas páginas 7 e 8 
ações de responsabilidade social, 
como as campanhas “Doe um Livro” 
e “Aqueça seu Coração”, e as opções 
de lazer da “Sessão Pipoca” e do “XXI 
Campeonato de Futsal”. 

Um forte abraço e boa leitura!

Abril
Maio
2013
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O departamento jurídico do 
Sindpd conquistou na Justiça 
o restabelecimento do Con-

selho de Representantes dos Empre-
gados (CRE) da Prodesp. O acórdão 
assinado pela desembargadora Cláudia 
Mara Freitas Mundim foi publicado no 
Diário Oficial da União no dia 2 de maio.
O Sindicato entrou com uma ação na 
Justiça em 2010 por conta dos atos an-
tidemocráticos que foram praticados 
pela direção da companhia contra os 
membros do CRE. A Prodesp tentou 
neutralizar a atividade do conselho, 
perseguindo os conselheiros e impe-
dindo a realização de eleições. O esta-
tuto social da empresa foi alterado e os 
membros do Conselho, que antes eram 
eleitos pelos próprios trabalhadores, 
passaram a ser nomeados pelo depar-
tamento de recursos humanos.  Além 
disso, a estabilidade de emprego dos in-
tegrantes do CRE foi cerceada, e a pre-
sença do representante do Conselho 
nas reuniões da diretoria foi proibida. 
Agora, o acórdão determina o resta-
belecimento das normas do CRE na 
Prodesp, garantindo todos os direitos 
e condições previstas na Constituição 
Estadual. “Essa é a vitória da paciência. 
Nem sempre o tempo político é igual 
ao tempo jurídico, mas a verdade um 

No dia 5 de abril, o presidente 
do Sindpd, Antonio Neto, par-
ticipou como palestrante do 

Seminário da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) sobre a importância 
de programas de segurança alimentar. O 
tema da palestra de Neto foi o Programa 
de Alimentação do Trabalhador (PAT), 
criado em 1976, que vem passando por 
atualizações e se consolidando como um 
dos mais importantes programas de pro-
teção aos trabalhadores do Brasil.
Mais de 10 milhões de trabalhadores são 
atendidos pelo PAT, que beneficia, essen-
cialmente, a população de baixa renda.  O 
palestrante explicou que as empresas que 
fornecem alimentação aos seus profissionais 
obtêm dedução do Imposto de Renda das 
despesas operacionais com alimentação; 
melhora na qualidade de vida e no nível de 
renda de seus empregados; e aumento das 
condições de disputar os melhores profissio-
nais do mercado. Outro benefício é não one-

Presidente do Sindpd explicou como o PAT contribui para o crescimento econômico e o desenvolvimento social no Brasil

Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho é publicado no Diário Oficial

Sindpd ganha na Justiça 
restabelecimento do 
CRE da Prodesp
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Em palestra no Chile, Antonio Neto expõe os benefícios 
do Programa de Alimentação do Trabalhador

rar a folha de pagamento, porque o PAT é um 
benefício, e benefício é isento de encargos.
Neto fez questão de ressaltar o caráter so-
cial da alimentação, além da importância da 
existência de lei para garantir o benefício. “A 
nutrição é um direito básico do cidadão. E a 
alimentação do trabalhador é uma responsa-
bilidade social. Cuidar da sobrevivência física 
de seus empregados é o mínimo que o em-
presário tem de assumir”, concluiu defen-
dendo que a alimentação reduz o desgaste 
do trabalhador, melhora seu desempenho e 
aumenta sua produtividade.
Também participaram do seminário os 
conferencistas Guillermo Miranda, diretor 
da OIT para o Cone Sul, Carmen Bueno, 
especialista em segurança nutricional no 
trabalho, e o médico e professor Eduardo 
Atalah, Consultor da OIT. A organização di-
vulgou uma pesquisa feita em parceria com 
as empresas Sodexo e Edenred na qual 
quase 40% dos trabalhadores chilenos não 
recebem auxílio para a alimentação.

dia aparece. Esta aí a verdade, vamos 
restabelecer o CRE”, ressaltou Antonio 
Neto, presidente do Sindpd.
O advogado que moveu a ação, Car-
los Pereira Custódio, explica: “As 
normas de existências foram alte-
radas indevidamente, segundo o 
entendimento do Tribunal, que está 
restabelecendo as normas”.
No final do acórdão, a desembargado-
ra ainda diz: “julgo procedente a ação 
cautelar inominada e procedente em 
parte a ação principal, declarando vá-
lido o processo eleitoral realizado pelo 
Conselho de Representante dos Em-
pregados - CRE, sem a observância das 
novas regras impostas pela recorrida e 
previstas no Estatuto Social alterado 
pela AGO/AGE de 19.04.10, inclusive 
em relação aos membros eleitos para 
a gestão 2010/2011”.
Em 19 de abril de 2010, foi realizada 
assembleia com os trabalhadores da 
Prodesp para eleger os novos mem-
bros do CRE. A direção da empresa 
não reconheceu a eleição, pois queria 
que as alterações do estatuto social 
prevalecessem e que os membros do 
conselho fossem nomeados pela com-
panhia. Mas a Justiça restabeleceu as 
condições anteriores do estatuto,  va-
lidando a eleição.

Antonio Neto participa de Seminário da Organização Internacional do Trabalho (OIT), no Chile

José Gustavo, secretário geral do Sindpd, recebe homenagem em nome 
do presidente Antonio Neto, durante seminário que discutiu as relações 
do trabalho terceirizado.  O evento, realizado em 03 de abril, no Congresso 
Nacional, em Brasília, fez parte da agenda de comemorações dos 20 anos do 
Sindeepres (Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços 
a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, Trabalho Temporário, 
Leitura de Medidores e Entrega de Avisos do Estado de São Paulo).

Em 10 de abril, na sede do Sindpd,  João Antonio, vice-presidente do 
Sindpd;  José Gustavo, secretário geral; e o diretor Celso Lopes receberam 
a diretora mundial de remuneração e benefício da empresa francesa Bull, 
Laurianne Le-Chalony. Os dirigentes apresentaram os trabalhos do Sindpd 
e discutiram o sindicalismo no Brasil.
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Evento realizado na sede do Sindpd contou com a presença de deputados, autoridades e dirigentes sindicais

Ministro do Trabalho e Emprego inaugura 
painel em comemoração aos 70 anos da CLT

“Essas pessoas que querem acabar com a CLT de-
veriam, primeiramente, andar pelo país e ver como 
realmente os trabalhadores são tratados em al-
guns lugares e fazer uma profunda reflexão”

Carlos Ortiz, secretário de
Estado do Emprego de São Paulo

“A CLT é necessária, atual e resguarda o conjunto dos 
direitos e proteção dos trabalhadores brasileiros. 
Vale salientar o papel dos sindicatos nessa luta, pois 
sem eles a CLT não teria aguentado tantos ataques e 
pressões que tem sofrido de alguns setores”

Alvaro Egea, secretário-geral da CSB

“Quero deixar aqui quatro palavras, são elas: pro-
messa, princípio, problema e poder. Elas estão 
presentes na vida do povo brasileiro, pois tendo a 
promessa e o princípio, são capazes de enfrentar e 
vencer os problemas. Depois chegarão ao ‘P’ do po-
der, que pode e deve estar nas mãos do trabalhador”

Lincoln Portela, deputado federal (PR/MG)

Na noite do dia 23 de maio, o 
sindicato e a Central dos Sindi-
catos Brasileiros (CSB) presta-

ram uma homenagem à Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), que em 2013 
completa 70 anos de vigência. O minis-
tro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, 
participou da cerimônia de inauguração 
de um grande painel, exposto na sede 
do Sindpd, que apresenta as principais 
conquistas e direitos trabalhistas.
Em seu discurso no evento, o ministro Ma-
noel Dias reafirmou que a CLT é o marco re-
gulatório mais importante para os trabalha-
dores brasileiros e continua atual. “Até hoje 
não encontrei ninguém que tenha apresen-
tado uma proposta melhor. Como os opo-
sitores não têm argumentos para combatê-
-la, acusam-na de antiga e de superada. 
Algumas pessoas defendem a flexibilização 
da CLT, mas o que querem, na maioria das 

vezes, é tirar direitos dos trabalhadores”, 
enfatizou o ministro do Trabalho.

Em seguida, o presidente do Sindpd e da 
CSB, Antonio Neto, iniciou seu discurso 
agradecendo a todas as autoridades, aos 
dirigentes sindicais presentes ao evento e 
reforçou a luta do Sindicato e da Central 
na defesa e manutenção da CLT. “As leis 
trabalhistas promoveram a libertação dos 
trabalhadores. Combater a CLT ou taxá-la 
de retrógrada só interessa aos maus em-
presários, que visam o lucro a qualquer 

“Algumas pessoas 
defendem a flexibilização 

da CLT, mas o que 
querem, na maioria das 

vezes, é tirar direitos dos 
trabalhadores”

preço. O setor produtivo nacional precisa 
acordar e perceber que cortar direitos dos 
trabalhadores não é o caminho para avan-
çar na competitividade. O que precisamos 
é investimento em inovação e em mão de 
obra qualificada”, afirmou Neto.
A solenidade foi apresentada pelo mes-
tre de cerimônias Márcio Bernardes, 
jornalista e âncora do programa Debate 
Bola da Rádio Transamérica, e contou 

com a presença de deputados, autorida-
des e dirigentes sindicais.
Também prestigiaram o evento: o Supe-
rintendente Regional do Trabalho em São 
Paulo, Luiz Antonio de Medeiros;  o depu-
tado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP);  
o deputado estadual Carlos Henrique Alves 
da Silva (PRB/MG); a presidente da Funda-
centro, Maria Abadia de Souza; dirigentes 
do Sindpd e de sindicatos filiados à CSB.

Antonio Neto discursa durante Inauguração do painel que homenageia a CLT. Ao fundo o mestre de 
cerimônia Márcio Bernades, Maria Bárbara, Alvaro Egea, ministro Manoel Dias, João Alberto Fernandes, 
deputado Lincoln Portela, Carlos Andreu Ortiz, João Antonio e Raimundo Firmino dos Santos

Durante a cerimônia o ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, foi homenageado 
e recebeu das mãos de Antonio Neto um busto do presidente Getúlio Vargas
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Sindicato participa de ações em eventos que celebraram os 70 anos da CLT, o principal marco 
regulatório das leis trabalhista brasileiras 

Sindpd comemora o mês do trabalho

Abril
Maio
2013

No dia 30 de abril, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ), com o apoio da 
Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), realizou uma emocionante homenagem aos 70 anos 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no palco onde ela foi anunciada pelo presidente 
Getúlio Vargas: o Estádio São Januário. A cerimônia contou com a presença do presidente 
do Vasco, o ex-jogador Roberto Dinamite, e de autoridades do mundo jurídico, servidores 
e dirigentes sindicais. Antonio Neto entregou para o presidente do TRT/RJ, desembargador 
Carlos Alberto Araujo Drummond, uma réplica do busto de Getúlio Vargas, feita em resina e 
mármore, que  será instalada no Salão Nobre do Prédio-Sede do TRT/RJ, local histórico onde 
Getúlio Vargas costumava se reunir com os trabalhadores.

Milhares de pessoas comemoram o mês do trabalhador e o aniversário da CLT em Ri-
beirão Preto. Antonio Neto discursou sobre a importância da CLT para as mais de 50 mil 
pessoas presentes no evento. A 4ª edição da Festa do Trabalhador, realizada no dia 5 de 
maio, na Esplanada do Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, foi marcada por muita músi-
ca, atividades culturais, sorteio de prêmios e reivindicação pelos direitos dos trabalhado-
res. Durante a tarde, o público curtiu shows de artistas como Bruno Fernandes, Tati Ro-
mero, Bora Bora Oficial, Bruno e Gaspar e, encerrando o evento, Chitãozinho e Xororó.

No dia 15 de maio, o presidente Antonio Neto participou da Sessão Solene que celebrou o 
aniversário de assinatura da CLT, no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília.  Neto 
defendeu a manutenção das leis trabalhistas como instrumento de luta e desenvolvimen-
to econômico. Ele ressaltou ainda que a homenagem do Brasil aos 70 anos da CLT teve 
início em 2013 com a com a aprovação da Emenda Constitucional que garantiu direitos aos 
trabalhadores domésticos, a chamada PEC das domésticas. O evento contou com a pre-
sença do Ministro do Trabalho, Manoel Dias, e de diversas outras autoridades. A iniciativa 
foi dos deputados Assis Melo (PCdoB-RS), Vicentinho (PT-SP), Valtenir Pereira (PSB-MT) e 
Wellington Fagundes (PR-MT).

A Regional de Araraquara organizou, durante os quatro sábados do mês de maio, uma mos-
tra de documentários, na qual foram exibidos filmes com temas relacionados à saúde e às 
condições do trabalhador. Essa iniciativa foi possível por meio da parceria do Sindpd com o 
Sesc, que disponibiliza o anfiteatro, e também com a Cinemateca da Embaixada da França 
no Brasil, que providencia o empréstimo dos documentários. Profissionais de TI, professo-
res, estudantes e importantes autoridades prestigiaram as exibições. Os filmes apresenta-
dos foram:  “Uma empresa decente”, “Nem todos morriam, mas todos eram afetados”,  
“Era uma vez um assalariado” e “Operárias do Mundo”.

Mais de 25 mil trabalhadores celebram os 70 anos da CLT, no dia 1º de maio em Itatiba. 
O Sindpd estava presente no evento organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Me-
talúrgicos de Itatiba e Região, com o apoio da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB).  
Durante a celebração, o presidente do Sindpd relembrou as conquistas dos trabalhadores 
brasileiros e reafirmou que a  luta pela defesa dos direitos da classe trabalhadora continua. 
O cantor Bruno Fernandes e a banda “papel.com” animaram o público, que também par-
ticipou do tradicional sorteio de prêmios. Este ano os trabalhadores concorreram a dois 
carros 0km, 3 motos e muitos  outros prêmios como: geladeira, TV, bicicleta, máquina de 
lavar e forno elétrico. 
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Confira algumas das recentes conquistas do Sindpd

Desaposentação é abordada no 
Encontro com os Aposentados

Abril
Maio
2013

No dia 29 de abril foi realizada mais uma edição 
do já tradicional Encontro dos Aposentados, or-
ganizado pelo Departamento dos Aposentados 

do Sindpd. A reunião contou com a palestra do advogado 
previdenciário Fábio Cocchi Labonia. Durante a apresen-
tação, o especialista abordou o tema desaposentação. A 
tese consiste na renúncia do benefício com o objetivo de 
obter uma aposentadoria maior, somando o período de 
contribuição previdenciária do primeiro pedido ao que o 
empregado continuou trabalhando.

Para Nivan Gomes, organizador do evento, a palestra 
foi muito importante para a categoria. “Convidamos 
um especialista para palestrar sobre este tema por-
que é de interesse da maior parte dos aposentados. 
Sabemos que muitos colegas mesmo aposentados 
continuam na ativa” lembrou Nivan.  Ao final da apre-
sentação todos os participantes puderam esclarecer 
suas dúvidas com o advogado previdenciário. Veja a 
galeria de fotos e todos os detalhes da palestra no 
site do Sindpd.

Trabalhadores da Prodam aprovam acordo

Com expressiva participação dos trabalhado-
res, foi aprovada, em 21 de maio, a proposta 
de renovação do Acordo Complementar Cole-

tivo de Trabalho da Prodam, empresa de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Município de São Paulo.
O acordo com a empresa existe há aproximadamen-
te 20 anos e traz avanços em relação à Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). “Em nossa avaliação, os 
avanços foram significativos. A cada ano conquista-
mos mais benefícios para os trabalhadores, que são 
os alicerces da companhia”, afirmou João Antonio, 

vice-presidente do Sindpd.
Salários corrigidos conforme a CCT 2013, reajuste nos 
vale-refeição e vale-alimentação (9,14%) e aumento 
no prazo da estabilidade aos empregados em vias de 
aposentadoria (18 meses), estas foram algumas das 
conquistas aprovadas na assembleia, que contou com 
a participação de mais de 300 trabalhadores.
“O acordo atende às expectativas dos funcionários. Foi 
aprovado por ampla maioria, tendo apenas três votos 
contrários e somente uma abstenção”, ressaltou Edi-
son Alexandre Galli, diretor do Sindpd.

MercadoGiro de Empresas

Na prática, isenção às 
startups pode gerar nova 

onda de “pejotização”
O projeto de lei que isenta de todos os impostos fede-
rais, estaduais e municipais as startups com faturamen-
to de até R$ 30 mil por trimestre está mais perto se virar 
realidade. A iniciativa sob a alegação de facilitar o desen-
volvimento dessas empresas e incentivar o empreende-
dorismo pode gerar uma nova onde de informalidade, 
segundo o sindicato de Trabalhadores em Tecnologia da 
Informação do Estado de São Paulo (Sindpd).
Com a desoneração da folha de pagamento em vigor 
desde dezembro de 2010 e o aumento da fiscalização, 
a formalização no setor de TI cresceu. Um ano após o 
benefício concedido pelo governo, é perceptível o mo-
vimento de regularização dos passivos trabalhistas no 
setor. A preocupação do sindicato, agora, é que o novo 
projeto de lei atrapalhe esse processo.
“A argumentação da proposta votada no Senado na 
prática incentiva a proliferação de PJs irregulares. As 
empresas predadoras vão utilizá-la como mecanismo 
para contratar profissionais para trabalhar como em-
presários, usando como escudo uma microempresa da 
área”, afirma o presidente do Sindpd, Antonio Neto.

Mortalidade

A alta taxa de mortalidade dessas empresas é uma das 
justificativas da proposição da lei. No Brasil, cerca de 
40% de todas as microempresas fecham antes de com-
pletarem dois anos. As razões que levam ao fechamen-
to precoce dessas companhias, entretanto, se devem 
principalmente à falta de investimento e qualificação.
De acordo com o Sebrae, no Brasil, 60% das empresas 
fecham por falta de conhecimento administrativo. 
Um estudo recente da Universidade do Tennessee, 
aponta a principal causa de falência de startups, 
46%, como a incompetência dos empreendedores. A 
segunda razão mais comum, 30%, é a falta de experi-
ência gerencial e os erros que resultam disso, como a 
expansão antecipada. Não conhecer bem o mercado-
-alvo leva 11% delas à falência.
A fuga de investidores do Brasil também é um fator 
que preocupa. Dados da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) mostram que, em 2010, as startups brasileiras 
receberam investimentos de 6,1 bilhões de dólares. Já 
em 2012, com a desaceleração da economia, esse nú-
mero não deve ter passado dos 850 milhões de dólares 
segundo com a Associação Brasileira de Startups.
“É na questão dos investimentos que o governo preci-
sa se concentrar. Não é necessário isentar essas micro-
empresas, que já podem contar com o Simples. É preci-
so investir nelas. Qualificar esses jovens para criar uma 
real oportunidade de empreender”, completa Neto.

O Sindpd dedica-se à defender o trabalhador e garantir 
o cumprimento das leis. Além disso, também atua para 
conquistar cada vez mais benefícios para os profissionais 
de TI em São Paulo. Com a ação do sindicato foi possí-
vel fechar, até o final de maio, mais de 160 acordos de 
Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR). Acordos 
complementares coletivos de trabalho também são ne-
gociados com as empresas, como na Prodam, onde os 
trabalhadores aprovaram a extensão dos benefícios.

Big Automação
A proposta de PLR, referente ao ano de 2013, foi aprova-
da em assembleia realizada no dia 8 de abril, na sede da 
Big Automação. O pagamento será realizado em única 
parcela, até o dia 10 de abril de 2014. As métricas estabe-
lecidas no acordo são desempenho, alcance de metas, 
satisfação dos clientes, ausências, entre outras. “A em-
presa apresentou um plano mais incrementado do que 
o anterior e tem tido um comportamento ímpar no que 
tange a valorização dos seus funcionários”, afirmou Car-
los do Carmo Silva, diretor da regional de Ribeirão Preto.

Grupo InfoSERVER
Os representantes da InfoSERVER estiveram presentes 
na sede do Sindpd, em 30 de abril, para a renovação 
de acordo de Participação nos Lucros e/ou Resultados 
(PLR). Os 324 trabalhadores da companhia serão benefi-
ciados com o acordo assinado. A PLR será paga em uma 
única parcela, a ser creditada no dia 30 de abril de 2014. 
João Barreto e Paulo César, diretores do sindicato, parti-
ciparam das negociações. “Foi bastante tranquilo por se 
tratar de renovação. Já fechamos acordos de PLR com a 
InfoSERVER em anos anteriores”, disse Barreto.
Digisystem 
No final do mês de abril, os trabalhadores da Digisystem 
receberam a visita dos diretores do Sindpd, Walter Volpe e 
José Hamilton Brandão, para tratar da implantação do pro-
grama de Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR), 
referente ao período de 2012.  Os representantes do sindica-
to conversaram e tiraram as dúvidas dos funcionários que, 
em seguida, aprovaram o acordo. Uma porcentagem do 
faturamento da companhia foi distribuída, de forma igua-
litária, para os 475 empregados no dia 30 de abril de 2013.

Assembleia contou com a participação de mais de 300 funcionários
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O stress é um dos males que mais atinge a popu-
lação em todo mundo. Estimativas da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) mostram que 90% 

das pessoas sofreram ou sofrem com este mal. Atento a 
estes números o Departamento Médico do Sindpd incluiu 
uma apresentação sobre o tema em sua lista de palestras 
disponibilizadas, gratuitamente, aos trabalhadores. 
A médica do sindicato, Glene Rodrigues, tem participa-
do de ações para promover a saúde do trabalhador. No 
dia 27 de abril, o tema stress e qualidade de vida foi 
abordado em uma apresentação para os trabalhadores 
da MStech e, em 17 de maio, o mesmo assunto foi dis-
cutido na empresa Kiman. “Os próprios empregados 
estão entrando em contato com a direção das empre-

Bem-estar
Trabalho + Saúde

Atividade física no
inverno é fundamentalApresentação que aborda stress e qualidade de vida é a mais solicitada

Sindicato promove palestras sobre 
saúde para os trabalhadores de TI

O inverno está chegando e o aumento do apetite nesta 
época é comum. O gasto energético do nosso organismo 
no frio é maior e a sensação de fome é uma reação do 
corpo pedindo energia, que é captada por meio dos ali-
mentos. Isso ocorre porque o organismo se esforça mais 
para manter a temperatura corporal dentro dos padrões 
de normalidade.  Cuidados devem ser tomados na esta-
ção mais fria do ano, pois ingerindo mais calorias do que 
o corpo gasta pode acontecer um aumento de peso in-
desejado.  Para evitar o ganho de peso, o cuidado com a 
alimentação e a prática de exercícios físicos é essencial. 
A médica do Sindpd, Glene Rodrigues, lembrou de outro 
importante papel das atividades físicas, esse desempe-
nhado em qualquer estação. “A prática de exercícios libe-
ra a endorfina, que faz um contraponto com as substân-
cias que são liberadas no stress - o cortisol e a adrenalina. 
Esse hormônio  provoca sensação de bem-estar, por isso 
é considerada a substância do prazer. Ela é responsável 
pelo bom humor e pelo relaxamento”, disse. 
A prática de atividade física melhora o sistema imuno-
lógico, a capacidade de esforço corporal, cria maior dis-
posição para as tarefas cotidianas, 
melhora a autoestima, além de 
prevenir e reduzir os efeitos 
de doenças. No entanto essa 
época inspira alguns cuida-
dos. Manter o corpo em uma 
temperatura estável antes, 
durante e depois do exercício 
físico é um dos desafios. No 
frio o nosso organismo 
leva mais tempo para se 
aquecer, mas esse aqueci-
mento é primordial para 
evitar lesões. A proteção 
contra o inverno também 
não pode ser exagerada, 
mesmo com o clima frio, o 
ideal é usar roupas leves como 
calça e casaco de moletom. Ou-
tra importante dica é a hidra-
tação. Assim como no verão o 
corpo também perde líquido 
por meio da transpiração. A re-
posição é importante antes, du-
rante e depois dos exercícios.

sas para que elas solicitem nossas palestras. O stress é 
o assunto que mais gera dúvidas. Sabemos que, além 
do malefício na vida pessoal, há também um prejuízo 
na relação profissional do empregado”, lembrou Gle-
ne Rodrigues. No dia 10 de maio, a médica do sindica-
to também participou de uma homenagem ao dia das 
mães na empresa Linx. Mais de 100 trabalhadoras dis-
cutiram o papel da mulher no século XXI.
O Sindpd também disponibiliza apresentações sobre:  se-
xualidade e qualidade de vida; HPV - Prevenção de câncer 
de colo uterino e vacina; tabagismo; assédio moral na em-
presa; prevenção de AIDS e DST. Para receber estas pales-
tras em sua empresa a solicitação deve ser feita, com ante-
cedência, pelo e-mail  palestrasaude@sindpd.org.br. 

Regional de Araraquara recebe doações até 18 de julho

Sindpd realiza 2ª edição da
campanha “Doe um livro”

“Um país se faz com homens e livros”, dizia Monteiro Lobato, um dos maiores nomes da literatura do Brasil e 
autor da inesquecível obra Sítio do Pica-pau Amarelo.  Pensando nisso, a regional do Sindpd de Araraquara 
lançou a 2ª edição da campanha “Doe um Livro”. 

As doações podem ser feitas até 18 de julho, na sede do Sindpd de Araraquara, na Rua Japão, 289. É importante lembrar 
que os livros precisam estar em bom estado de conservação.
Para Daniel Forini, diretor da regional, o livro agrega valores a quem lê, dá asas à imaginação e contribui, significativamente, para o cresci-
mento pessoal. “Ampliar o acesso da criança ao livro é um dever, uma responsabilidade social. Com os livros arrecadados na 2ª edição da Campa-
nha ‘Doe um Livro’ conseguiremos levar um mundo de imaginação aos pequenos da Casa da Criança Cristo Rei, colaborando com o desenvolvimento destas crianças”, disse Daniel. 
Todo material arrecadado será doado para a biblioteca de uma instituição beneficente que atende crianças e adolescentes na cidade de Araraquara.  Esses menores permane-
cem no local, em regime de abrigo, até que os seus parentes tenham condições recebê-los, ou que se defina uma nova família para educá-los.

Médica do Sindpd, Glene Rodrigues, durante palestra sobre stress e qualidade de vida na empresa MStech, em Bauru



www.sindpd.org.br

Campanha Salarial

Nacional

Benefícios

Na mídia

Sindpd por aí

EditorialEditorial

Conquistas

Especial

Social

Campanha Salarial

ConquistasConquistas

Sindical

Abril
Maio
2013

8 www.sindpd.org.br

1ª rodada do XXI Campeonato 
de Futsal do Sindpd chega ao fim

No sábado, dia 18 de maio, quatro jogos dos grupos G e H marcaram o final da 1ª rodada do XXI Campeonato de Futsal do Sindpd. 
As partidas ocorreram na Associação Atlética São Paulo, que fica na rua General Carmona, 131, na região do Bom Retiro.
No primeiro horário, às 8h30, o Work Image venceu a Norber por 7 a 1. Em seguida, em um jogo bastante disputado, 

a HDI venceu a Prime Informática por 5 x 4. Depois, foi a vez da Bexpert conquistar a suada vitória por 3 a 2 em cima da Tivit 
SPI. Encerrando a 1ª rodada, a Sonda IT “B” não teve dificuldades e goleou a Sumus por 13 a 1.
Nesta 1ª rodada, em 16 partidas disputadas, 135 gols foram marcados, o que significa média de mais de oito gols por jogo. Gui-
lherme de Souza Feitosa, da Input Center, disparou na artilharia com 8 gols. Em segundo, com dois gols a menos, aparece o 
seu companheiro de equipe, Bruno Bucci Batista. No quesito disciplina, os juízes aplicaram 37 cartões amarelos e 5 vermelhos.
No mesmo sábado, dia 18, os times do Grupo A se enfrentaram, dando início a 2ª rodada do campeonato. A Ciatech, que havia 
perdido no primeiro jogo por um gol de diferença, ficou no “quase” mais uma vez e pelo mesmo placar. A equipe perdeu por 
5 a 4 para o Resource, time que lidera o grupo com seis pontos.

A ex-campeã Tecban “A” conseguiu se recuperar na competição ao vencer a Intec TI por 6 a 2. Agora, a equipe está em 
segundo lugar com 3 pontos, o mesmo número de pontos que a Intec TI, mas leva vantagem pelo maior saldo de gols.
Confira no site do Sindpd outros resultados e os próximos confrontos.

Evento promove debates que estimulam o 
crescimento pessoal e profissional dos participantes Agasalhos e calçados arrecadados serão destinados 

ao Fundo Social de Solidariedade do município

Jogadores balançam as redes 135 vezes nos primeiros jogos da competição

Integrar a categoria e promover debates importantes para os trabalhadores de TI, 
essa é a proposta da “Sessão Pipoca” do Sindpd. O sindicato apresenta, gratuitamen-
te, uma vez por mês, diferentes filmes para os associados e parceiros do sindicato. 

Com toda a comodidade das instalações do sindicato, os participantes se sentem dentro de 
uma verdadeira sala de cinema, com direito a pipoca, refrigerante, crepe e cachorro-quente. 
Ao final de cada exibição, os presentes participam das discussões sobre os principais assun-
tos abordados no filme, com o intuito de estimular o crescimento profissional e pessoal.
No dia 23 de abril foi exibido “A hora da virada”, estrelado pelo ator Martin Lawrence, 
que retrata, de forma bem humorada, temas como gestão de equipe, liderança, apro-
veitamento de competências, criatividade e respeito à diversidade. Já no dia 21 de maio, 
o Sindpd apresentou “A Rede Social”, que conta a história da criação do Facebook e 
reforça valores como empreendedorismo, visão de negócio, ética e princípios.
Fique atento! A programação do filme com data e horário é publicada antecipadamente 
no site do Sindpd. Participe!

O inverno, que começa no mês de junho, é uma estação aguardada pelos 
apaixonados por frio. No entanto, a baixa temperatura pode ser um 
problema sério, principalmente para aquelas que não possuem mora-

dia, cobertores ou blusas.
Com o intuito de arrecadar agasalhos e calçados para este inverno, a regional do 
Sindpd de Araraquara lança a 1ª campanha “Aqueça seu coração”. As peças serão 
doadas ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Araraquara.
“O trabalho que vem sendo realizado pelo Sindpd, apoiado pelos associados, ami-
gos, funcionários, diretores e pela comunidade, é uma verdadeira demonstração de 
amor, carinho, solidariedade e sensibilidade com as pessoas menos favorecidas”, 
afirma Daniel Forini, diretor da regional.
A arrecadação terminará no dia 25 de junho. As doações devem ser entregues de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h, na recepção da regional, 
localizada na Rua Japão, 289 - Araraquara.

XXI CAMPEONATO DE FUTSAL 

Sindpd apresenta filmes 
todo mês na Sessão Pipoca

Regional de Araraquara 
lança campanha 
“Aqueça seu coração”


