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editorial

Entramos em 2015 a todo vapor
para consolidar nossos direitos
Trabalharemos com altivez para assegurar as conquistas obtidas pelos
trabalhadores de TI, sem nos submetermos aos desmandos dos aproveitadores

O ano de 2014 entrou para a história do Sindpd como
um período de grandes conquistas e inesquecíveis
acontecimentos. Completamos 30 anos de história e
importantes realizações. Já no início, tivemos uma luta
árdua. Trabalhadores e Sindicato uniram-se em busca
de direitos há anos reivindicados, e desta aliança de forças vieram grandes vitórias.
Durante a greve realizada pela categoria em fevereiro,
ficou evidente a intransigência do patronal em atender
às reivindicações. Foi preciso o Tribunal Regional do Trabalho atestar que os direitos exigidos eram justos, para
que os empresários dividissem com seus funcionários
nada mais do que aquilo que eles merecem por serem
os verdadeiros responsáveis pelos lucros que as companhias produzem a cada ano.
Não esmorecemos um minuto sequer. Depois de muita
mobilização e ações nas portas das empresas, sempre
com o apoio da categoria, mostramos para o patronal
que a nossa luta não era apenas financeira, mas, sobretudo, por dignidade, respeito e valorização profissional.
Em um ano de muita batalha, muitos eventos foram
realizados para celebrar nossos 30 anos de jornada.
Câmaras municipais de todo o estado de São Paulo
homenagearam o Sindpd. Na capital, uma cerimônia
que contou com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer, além de políticos, autoridades
e personalidades que fizeram a história do Sindicato,
ratificou o compromisso que Temer estabeleceu com
a categoria: ser o advogado na luta pela regulamentação da profissão.

Entregamos a ele também um documento com uma
extensa pauta, que prevê a construção de projetos para
fortalecer o mercado de TI. Ciente desta necessidade,
Michel Temer sancionou a lei que desonera a folha de
pagamento das empresas que prestam serviço de BPO.
Na mesma toada, propusemos a criação de uma empresa pública nacional que administre e desenvolva a
nossa riqueza tecnológica, a TIBras.
Em 2014 deixamos também registradas nossas três décadas. Produzimos um livro que conta a trajetória do
Sindpd sob a ótica do desenvolvimento da tecnologia
no Brasil, do surgimento da representação dos trabalhadores, passando pela história do País, marcada por
acontecimentos que tiveram o peso da atuação sempre
presente do Sindicato.

caminharmos em busca de mais conquistas para os profissionais. Os trabalhadores querem aquilo que é seu. E
não abriremos mão disso.
Que 2015 seja um ano cheio de incríveis realizações
para a nossa categoria. Conclamo você a caminhar conosco em mais esta jornada.
Boa leitura.

Também inovamos mais uma vez ao criar um grupo de
teatro formado pelos profissionais da categoria para
dar a oportunidade de o trabalhador ter novas perspectivas dentro de uma rotina por vezes desgastante.
Meses de aprendizado renderam os frutos da primeira
apresentação do grupo em dezembro.
Com esta bagagem, a consolidação da PLR e do VR em
todas as empresas será a missão do Sindpd para este
novo ano que começa agora. Os 70 mil trabalhadores
beneficiados com os acordos de PLR fechados no ano
passado nos dão a plena certeza de que não há outro
caminho. Este conjunto de realizações, além do apoio e
o respaldo da categoria - reiterados pela 18ª SindpdFest
e as assembleias de pauta realizadas em todo o estado
e na nossa sede -, nos dão a coragem necessária para
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Embora a Receita Federal insista que
há incidência de Contribuição Previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, é correto esclarecer que se trata
de procedimento abusivo, já que não
há lei que determine ordem expressa à
retenção. Assim, prevalece a compreensão de que aviso-prévio indenizado
não caracteriza salário.
Neste caso, a Contribuição Previdenciária apenas seria justa se o período de 30
dias, de que trata o Artigo 487 da CLT,
fosse contado para efeito de “tempo de
contribuição” do trabalhador, quando
requeresse a aposentadoria. Contudo,
os dias referentes ao tempo de aviso-prévio não é considerado, pois o valor
pago sob o título não é considerado
salário pelo INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social).

põe fim a qualquer divergência quanto à
incidência da Contribuição Previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado.
Assim sendo, o desconto, para este fim,
nas verbas rescisórias do funcionário
demitido é ilegal, devendo as empresas
cuidarem da adaptação de seus sistemas de folha de pagamento/TRCT, suprimindo a rubrica, sob pena de ressalva
e devolução judicial do valor descontado, com acréscimos legais.

Desde setembro deste ano, decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida em Recurso Especial Repetitivo,

Suas dúvidas e comentários podem estar aqui.
Entre no site do Sindpd e participe: www.sindpd.org.br.
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Câmara Municipal de São Paulo
homenageia 30 anos do Sindpd
Por iniciativa do vereador Nelo Rodolfo, Sindicato recebeu diploma de
honra ao mérito concedido pelos relevantes serviços prestados à sociedade

Foram congraçados com o Diploma de Mérito o presidente do Sindpd, Antonio Neto; o vice-presidente, João Antonio Nunes; o secretário-geral, José Gustavo Oliveira Netto; o secretário para assuntos de saúde, segurança
e medicina do trabalho, Antonio Randolfo das Neves; o secretário de comunicação e imprensa, Joel Chnaiderman; o secretário de atividades sociais, esportes e lazer, Oscar de Azevedo Nolf; o secretário de finanças, Paulo
Roberto de Oliveira; o secretário de relações sindicais, Ademir Francisco dos Santos; e o secretário de educação e cultura, Emerson Morresi.

O Sindpd, em agosto de 2014, completou 30 anos de luta em prol da categoria de Tecnologia da Informação
de São Paulo. Em reconhecimento ao
importante trabalho e às inúmeras conquistas do Sindicato nessas três décadas, o vereador Nelo Rodolfo (PMDB)
presidiu sessão solene, realizada na
Câmara Municipal de São Paulo, para
entregar o diploma de honra ao mérito
à diretoria da Entidade.
No ano comemorativo das três décadas de existência, o Sindicato recebeu
muitas homenagens em todo o estado
pelo trabalho e defesa da categoria que
sempre se dedicou à criação de processos de dinamização, além do desenvolvimento de sistemas que continuam
melhorando a qualidade de vida da humanidade. Para o presidente do Sindpd,
Antonio Neto, a Entidade representa a
inovação e se orgulha de caminhar com
os trabalhadores. “Não é à toa que mais
de 50% da categoria é filiada a nós, ou
seja, temos mais de 55 mil trabalhadores lutando conosco. A inovação é
nossa principal característica. Nós não
estamos satisfeitos nunca, nossa função
é criar e sintetizar o novo. Criamos o
novo, a modernidade. E o que mais nos
orgulha é que conseguimos caminhar
junto com as inovações da categoria.
Não estamos distantes da categoria.

Comandamos um sindicato inovador,
diferente, ativo e diretamente sintonizado com a nossa base”, comemorou.
Após relembrar as batalhas do Sindpd
desde a sua fundação, Neto falou sobre a honra de receber a homenagem
da Câmara. “É com muito orgulho que
recebemos do Parlamento Paulistano
esta homenagem. Condecoração esta
em reconhecimento da importância da
nossa categoria para a cidade e, sobretudo, uma distinta honraria para o
Sindpd, sindicato que em 30 anos de
existência transformou-se numa referência para o movimento sindical”,
declarou. “Somos uma categoria que
buscou se organizar para combater a
exploração do patrão. Hoje estamos
conectados, de uma forma ou de outra, com cada ser humano do Planeta”,
completou.
O vereador Nelo Rodolfo contou que
decidiu realizar a homenagem quando
viu o jornal do Sindicato na mesa do
vice-presidente da República, Michel
Temer, que, ao lado do Sindpd, conquistou mais um benefício para os
trabalhadores de TI: a criação da lei
que desonera a folha de pagamento
das empresas que prestam serviços de
BPO. “Antonio Neto é um homem do
seu tempo, no lugar certo, com as ide-

ias certas. É um construtor de um País
melhor, sempre em serviço dos trabalhadores. Também foi um dos primeiros
sindicalistas a conseguir a redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais”, lembrou, reconhecendo a homenagem.
Segundo o vereador, o sucesso do
Sindpd se deve, também, à tecnologia
que aproxima as pessoas, mesmo que
estejam distantes. Destacou, na mesma
proporção, o mérito da atuação da Entidade, que deve ser estendido a toda a
categoria. “Três décadas não são nada
comparadas à história da humanidade e
da tecnologia, mas o que vocês fizeram
nesse período, em termos de evolução,
superam séculos e séculos, tudo na
rapidez de uma era digital. Parabéns!”,
finalizou Nelo Rodolfo.
RECONHECIMENTO
Artur Henrique da Silva Santos, secretário municipal do Desenvolvimento,
Trabalho e Empreendedorismo da cidade, representou o prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad, e rememorou
as lutas ao lado de Antonio Neto, em
Brasília, pelos direitos dos trabalhadores, como a política de valorização
do salário mínimo. “É uma honra e
satisfação fazer parte desse momento,

história e dia marcantes para o Sindpd
e para a categoria, pela importância da
Entidade, por suas lutas, organização e
conquistas ao longo desses 30 anos”,
afirmou.
Como dois dos primeiros sindicatos criados em São Paulo, o Sindpd e o Seprosp (sindicato patronal), de acordo com
o presidente da patronal, Luigi Nese,
deram o pontapé inicial para o desenvolvimento tecnológico da região. Nos
tempos iniciais da profissão, estima-se
que eram apenas 20 mil trabalhadores
de TI no estado; em 2014, o quadro já
passa de 180 mil pessoas na área.“Este
é o setor mais ativo em termos de empregabilidade, e o Sindpd representa
todas essas pessoas. Essa homenagem é
um marco histórico no processo de garantir e demonstrar a pujança do nosso
setor no Estado e, principalmente, na
cidade de São Paulo”, afirmou Nese.
Além dos já citados, compuseram a
mesa de trabalho o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capivari e região e vice-presidente da CSB,
Antonio José Bom; o vice-presidente
do Sindpd, João Antonio Nunes Gomes
da Silva; e o secretário-geral do Sindpd, José Gustavo Oliveira Netto.

www.sindpd.org.br
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“A participação sindical é fundamental para
a democracia do processo eleitoral”, diz
Neto em seminário sobre a Reforma Política
Evento promovido pela
CSB em parceria com
a Fundação Ulysses
Guimarães propôs o debate
com toda a sociedade

Antonio Neto expôs durante o seminário os principais pontos da Reforma Política

A Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) realizou,
em São Paulo e no Rio de Janeiro, o seminário A Reforma Política e o Movimento Sindical para debater os
fundamentos da Reforma para o movimento sindical
e os pontos mais urgentes e de relevância à sociedade
brasileira.
O presidente Antonio Neto foi o palestrante do evento
e expôs a necessidade da participação popular classista nos pleitos eleitorais. Para o dirigente, o sistema
vigente, ao mesmo tempo em que prestigia a contribuição do setor privado - de pessoas jurídicas -, alinhando as candidaturas a interesses econômicos, criminaliza as entidades sindicais.
A atual legislação eleitoral impede que uma categoria
profissional contribua com um candidato e seu projeto

Michel Temer
sanciona norma
que beneficia
setor de TI
Lei nº13.043/2014, assinada
pelo presidente da República
em exercício, desonera
folha de pagamento das
empresas de BPO e amplia o
crescimento do setor no País

de governo. Além disso, proíbe que uma entidade de
classe tenha representantes que disputem mandato.
“Precisamos e queremos ampliar a discussão, porque
esta é uma das questões centrais de interesse do movimento sindical, juntamente com as demais demandas da Reforma Política”, disse Neto, afirmando que
as entidades de classe têm um viés mais político do
que uma empresa com fins meramente lucrativos.
FINANCIAMENTO E SISTEMA ELEITORAL
A atual situação do modelo de financiamento das campanhas eleitorais apresenta um cenário crítico, segundo
Antonio Neto. Ele afirmou que a interferência do poder
econômico sobre a política gera a chamada mercantilização eleitoral, gerando desigualdade de representação.

O presidente da República em exercício, Michel
Temer, sancionou, na última quinta-feira, 13, a
Lei nº 13.043/2014, que define que as empresas
que prestam serviço de Business Process
Outsourcing (BPO)- terceirização de processos
de negócios que utilizam processamento de
dados e TI - sejam beneficiadas pela desoneração
da folha de pagamento já concedida ao setor.
A lei inseriu novo item ao Artigo 14 da Lei nº
11.774/08, que trata da desoneração da folha
de pagamento do setor. A partir de agora será
considerado serviço de TI e TIC a execução
continuada de procedimentos de preparação ou
processamento de dados de gestão empresarial,
pública ou privada, e gerenciamento de processos
de clientes, com o uso combinado de mão de
obra e sistemas computacionais, o chamado

“As empresas lucram muito e temos que brigar por aumento
maior. Os empregados precisam se unir mais ao Sindicato.”

William Bezerra, Sonda
4
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Para Antonio Neto, os remendos na lei eleitoral geraram uma legislação que deturpou o sistema. “Há a
multiplicação de partidos em busca do fundo partidário, acabando com a fidelidade partidária, além
de alianças despudoradas e composições para atender
aos interesses locais”, pontuou.
ESTRATÉGIA E AMPLO DEBATE
A Reforma Política é uma das principais pautas da
CSB para 2015. Como proposta de atuação, a Entidade conclama as suas bases a debater o tema, com
a realização de um seminário nacional no próximo
ano para discutir os temas e elaborar um relatório
da Central, que será apresentado à Fundação
Ulysses Guimarães e também a outras entidades
sindicais e de importância para a sociedade, além
dos partidos políticos.

BPO. Com isso, as empresas que se encaixam
na descrição passam a contar com o benefício
do recolhimento de 2% sobre o faturamento no
lugar dos 20% sobre a folha de pagamento dos
empregados.
“Agora, as empresas que atuam na área de
processamento de dados de gestão e processos de
negócios poderão contratar mais trabalhadores
e investir mais em capacitação e ampliação
de suas atividades. Isso gerará um círculo
virtuoso de geração de empregos, crescimento
do setor e valorização da categoria. O Sindpd
agradece a Michel Temer pelo apoio. Ele deu
uma importante amostra do compromisso que
estabeleceu com o setor”, afirmou o presidente
do Sindicato, Antonio Neto.

“O Sindicato se empenhou ao máximo para conquistar melhorias. O Sindpd
faz o possível e o impossível para ajudar os trabalhadores. Muitas pessoas
criticam porque nunca precisaram dele ou enxergam só as coisas ruins.”

Luiz Carlos de Araújo, Prodesp
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Ratificada pelos próprios trabalhadores, a conquista do benefício de PLR para toda a categoria foi um dos grandes triunfos da Campanha Salarial 2014

Acordos de PLR em 2014 beneficiam
mais de 70 mil trabalhadores
Com o apoio da categoria, a Proposta de Participação nos Lucros
e/ou Resultados se consolidou como uma das grandes bandeiras de luta
O ano em que o Sindpd comemora seu
30º aniversário não poderia ter sido
mais emblemático. Com intensa mobilização da categoria, o Sindicato conseguiu assegurar o benefício de Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR)
a todos os profissionais de TI do estado
de São Paulo.

e pelas ações da diretoria na defesa dos
trabalhadores. Continuaremos caminhando para firmar os nossos pés no futuro, mantendo os direitos já conquistados”, disse o presidente do Sindpd,
Antonio Neto.

Apenas em 2014, a diretoria do Sindpd
realizou acordos de PLR com mais de
650 empresas do setor, que beneficiaram cerca de 70 mil trabalhadores. Para
fazer juízo da relevância desta atuação,
aproximadamente 146 empresas com
menos de 20 funcionários procuraram
o Sindicato para negociar o benefício –
muito embora o patronal sustentasse o
argumento da impossibilidade de estas
companhias oferecerem o benefício aos
seus profissionais.

Pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) em 2006,
elaborada a partir de um painel de 123
acordos e convenções coletivas firmados na indústria, serviços e comércio,
mostrou que a forte presença da indústria nas negociações de PLR está relacionada, muitas vezes, às paralisações
ocorridas para a conquista de melhores
acordos. Das 299 greves de trabalhadores brasileiros em 2005, cerca de
12,4% do total disseram respeito à Participação nos Lucros e/ou Resultados.

“Hoje a PLR se mostra um direito irrevogável da categoria. Os trabalhadores sabem que ela representa a justiça
com quem faz a empresa crescer. Junto
a isso, cresce ainda mais a vontade de
fazer com que o cidadão, o pai e a mãe
de família, o profissional de TI, sinta-se
cada vez mais valorizado pelos patrões

O objetivo do Sindpd é continuar o
trabalho de valorização e reconhecimento da categoria na Campanha Salarial de 2015, para consolidar o pagamento da PLR, além do vale-refeição
e aumento real de salário, pontos essenciais para o desenvolvimento dos
empregados e do setor.

Além de contribuir para o fator motivacional, a extensão do benefício de Participação nos Lucros e/ou
Resultados mostra que é possível, a partir da justa divisão de ganhos, valorizar profissionais que tanto
contribuem para o crescimento do setor de TI

“O Sindicato brigou por muita coisa para a categoria.
A gente viu que o Sindicato bateu o pé e a empresa
brigou. Mas eu acho que foi um ano bom, tanto para
o empresarial quanto para o funcionário.”

“Para nós, a Campanha Salarial de 2014 foi superpositiva.
Tudo que os trabalhadores pediram foi atendido. Para
2015, eu espero que estejamos nas mesmas metas, espero
que a categoria conquiste cada vez mais benefícios.”

“Demorou, mas, pelo menos, o Sindicato
conseguiu o que todo mundo queria. A
integração entre o Sindpd é perfeita, pois nunca
deixa o funcionário na mão.”

Wellington Vinícius de Oliveira,

Hamilton Ramos,

Andreza Kauano,

Prime Informática

Xerox CS do Brasil

Sophus Tecnologia

www.sindpd.org.br
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18ª SindpdFest

Durante abertura da 18ª SindpdFest, presidente Antonio Neto ressaltou
a importância de consolidar os direitos conquistados em 2014

Mais de 7

mil pessoas

participam do lançamento 			
da Campanha Salarial 2015
Profissionais de TI estão preparados para lutar pela consolidação
dos direitos da categoria no próximo ano
Em 29 de novembro, a categoria de
Tecnologia da Informação participou
de um dos maiores e mais esperados
eventos realizados pelo Sindpd: a festa de
lançamento da Campanha Salarial 2015 18ª SindpdFest, que aconteceu no Clube
Juventus, na Mooca. A festa foi ainda mais
especial porque, em 2014, o Sindicato
comemorou 30 anos de atuação no estado
de São Paulo. Mais de 7 mil pessoas
lotaram o tradicional clube paulistano.

Antes do show da cantora Anitta e
da banda Jota Quest, o presidente do
Sindpd, Antonio Neto, comemorou
a presença de tantos trabalhadores
na festa. “Neste ano completamos
30 anos de intensa atuação pela
categoria de Tecnologia da Informação
e continuamos em crescimento.
Queremos alertar o patronal que
vamos entrar em Campanha Salarial
novamente e que queremos consolidar

Com público de 7 mil pessoas, SindpdFest atraiu trabalhadores de todo o estado de São Paulo
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o que ganhamos junto ao Tribunal
Regional do Trabalho: o valerefeição e PLR para todos, além de
aumento real do salário, porque é isso
que esta categoria merece”, afirmou
o presidente.
Dois telões exibiam as conquistas
da categoria ao longo dos anos
de atuação do Sindpd e de apoio
dos trabalhadores, além das datas

das assembleias de pauta,
acontecerão em todo o estado.

Os prêmios desta edição do SindpdFest
foram ainda mais especiais. Dois
carros Volkswagen Up! 0 km, além
de duas TVs, um Xbox One e um
smartphone foram os presentes da
noite para os associados.

Na recepção, profissionais de TI aguardavam com expectativa
a festa que oficializa o início da Campanha Salarial para 2015

“Venho no SindpFest há quatro anos eu curto muito a festa, reencontro
amigos que estão trabalhando em outras empresas. Vim ver o Jota Quest.
Os prêmios estão muito bons; se eu não ganhar o carro, pelo menos o Xbox
eu queria.”

“Acredito que o Sindicato tem lutado e se esforçado para conquistar cada
vez mais direitos para os trabalhadores. Estamos aqui hoje comemorando
as vitórias da campanha deste ano e espero que ano que vem estejamos
aqui comemorando ainda mais.”

Adriana Diamente, HP

Patrícia Teixeira, Prime

www.sindpd.org.br

Confira a galeria de fotos completa no site do Sindpd
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A banda Jota Quest encerrou a festa de lançamento da Campanha Salarial com
um show que empolgou a plateia

PREPARA!
Ao som do DJ Renatinho, a festa foi
ficando mais animada e aqueceu a
pista para receber a primeira atração
da noite. Camisetas do Sindpd foram
distribuídas ao público enquanto
rolava a música.
“Nossa, quanta gente!”, disse a
cantora Anitta ao subir no palco, feliz
com a quantidade de espectadores.
Os convidados dançaram e cantaram

Convidados de todas as idades cantaram
e dançaram ao som de Anitta

ao som de sucessos como “O show
das poderosas”, “Cobertor”, “BláBlá-Blá”, “Zen” e versões de
músicas de Tim Maia, Natiruts,
Claudia Leitte e Mc Ludmilla.
EMPOLGAÇÃO DA CATEGORIA
Para finalizar a noite com chave de
ouro, a banda Jota Quest, sucesso
desde os anos 90, entrou no palco
e tirou todo mundo do chão. Já não
dava para mudar de lugar de tanta

gente cantando e pulando com a
vibração da banda quando começou
a música “Do seu lado”.
As canções “Só hoje” e “O que eu
também não entendo” arrancaram
suspiros dos inúmeros casais que
marcaram presença no empolgante
show de fechamento da 18ª
SindpdFest. A comemoração e a
abertura da Campanha Salarial de
2015 foi um sucesso e mostrou que
os trabalhadores estão prontos para

alavancar e consolidar os direitos
conquistados pela categoria em 2014.
O funcionário da Prodesp, Sidney
Molina, elogiou o evento promovido
pelo Sindicato. “A festa está linda!
Acho que a Campanha Salarial de
2014 foi ótima. A luta na justiça
e a dedicação do Sindicato para
conseguir o que nós reivindicamos
foi muito boa”, disse.

Após um ano de intensas mobilizações, profissionais de TI celebraram as conquistas de 2014 com shows de Anitta e Jota Quest

“O ambiente da festa está ótimo, tudo muito bonito.
Vim para ver o Jota Quest. A Campanha Salarial tem
beneficiado muito os trabalhadores. É um sindicato
que está sempre olhando pelo funcionário.”

“Estamos com uma expectativa ótima para
a noite de hoje e para a Campanha Salarial de
2015. Espero, para toda nossa categoria, que os
benefícios possam ser iguais para todos.”

“Eu acho que todos tinham que ser sindicalizados, porque
o Sindicato, na realidade, é o que representa a classe
trabalhadora. Eu sou filiado desde o primeiro dia em que
comecei a trabalhar na empresa.”

Gorete Vieira, Tecban

Anselmo, Prodesp

Messias Martins Rodrigues, Prodam

Confira a galeria de fotos completa no site do Sindpd
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18ª SindpdFest

“Sempre fui
associado, desde
que entrei na
empresa”, diz
ganhador de um
dos carros
Richard Firetti, Analista de
Sistemas da Metro Sistema
Tecnologia, e demais
ganhadores elogiam atuação
do Sindpd na 18ª SindpdFest
Associado há 19 anos, o analista de sistemas Richard Firetti foi o último
ganhador da noite, garantindo um carro 0 km novinho na garagem

Quando a ansiedade já se pronunciava
nos rostos dos participantes, a diretoria
executiva do Sindpd subiu ao palco da
18ª SindpdFest para dar início ao tão
esperado sorteio.
O primeiro prêmio foi entregue à
funcionária da Fidelity de Itu, Marlene
Aparecida da Silva Mina, cuja sorte garantiu
um televisor de Led de 32”. Com os olhos
ainda marejados pela emoção, Marlene
afirmou que o Sindpd tem sido muito
elogiado pelos colegas de profissão. “Eu
tenho pouco tempo de empresa, mas todos
sempre falam muito bem do Sindicato.
Quem tem cinco, seis anos de empresa, fala
que o Sindpd já atuou bastante e que faz
muito por nós. Graças ao Sindicato temos
vale-alimentação e PLR, Não tenho o que
reclamar”, disse.
Robson dos Santos, da Sonda IT, foi
o segundo ganhador da noite. Quando
do anúncio dos quatro números que o
fizeram vencedor, o profissional não
hesitou em pular a grade de proteção do

palco para receber o smartphone Galaxy
S5. “Acho essa premiação importante. A
campanha de 2014 foi muito interessante,
os shows e as assembleias motivam o
profissional a participar da campanha. Eu
espero para 2015 o aumento do VR, do
VA e da PLR”, ponderou.

“Acho que o Sindicato é
sempre presente e tem
batalhado por novas
conquistas. Eu acredito que
temos que continuar desta
forma, pois tenho orgulho de
ser sindicalizado.”
Como se a sorte estivesse sorrindo para os
profissionais do interior do estado, a terceira
sorteada também integra o núcleo de
funcionários da Fidelity de Itu. Ana Paula
Santos subiu ao palco para receber um
Xbox One em sua quarta participação na
festa. Na ocasião, a profissional falou sobre
a relevância de ter um sindicato integrado

com as necessidades do trabalhador. “Eu
acompanho a Campanha Salarial. É muito
importante para gente ter um sindicato
atuante. Temos sempre contato, podemos
falar e dar opinião. O Sindicato está muito
presente com a gente”, afirmou.
Quando a funcionário da Mullers,
Rosemeire Bueno Pires, ouviu o anúncio,
sequer pôde acreditar que ganharia uma
smart TV de 47”. A associada apresentou
suas percepções sobre a 18ª edição da
SindpdFest. “Acho que a Campanha
Salarial de 2014 foi positiva mesmo com
o julgamento. Acredito que a PLR deva ser
para todos os funcionários, não somente
para empresas com mais profissionais. Para
2015, acho que o VR deve ser de R$ 20,00
e Participação nos Lucros e Resultados
para todos”, acentuou.
A iminência do sorteio do primeiro carro 0
km deixou todos irrequietos. E foi assim,
como quem não esperava ganhar, que
Murillo Martins dos Santos, trabalhador da
Sophus Tecnologia, recebeu seu prêmio.

Questionado sobre a atuação do Sindpd
o associado foi direto ao ponto: “A luta
do Sindicato está bacana. Recebemos as
notícias sobre a Campanha pelo site e pelo
jornal. O pessoal de Campinas sempre está
presente. Para o próximo ano queremos
uma PLR maior”, comentou.
O Clube Juventus se tornou pequeno
para conter tanta expectativa. A quem
ainda não tinha sido apresentado como
ganhador restava a última chance, mas ela
foi dele: Richard Vainer Firetti, analista
de sistemas da Metro Sistema Tecnologia.
Mesmo com a voz um tanto embargada
pela felicidade, Firetti não deixou de
elogiar a jornada histórica do Sindpd em
prol dos trabalhadores de TI. “Eu acho
que o Sindicato é sempre presente e tem
batalhado por novas conquistas. Eu acredito
que temos que continuar desta forma, pois
tenho orgulho de ser sindicalizado. Sempre
fui associado, desde que entrei na empresa
até hoje, já são 19 anos”, finalizou o último
ganhador da noite.

Após apresentação da cantora Anitta, diretoria executiva do Sindpd iniciou
os sorteios de dois carros o km, dois televisores, um smartphone e um Xbox
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“Eu tenho muito
orgulho do meu
sindicato ser tão
firme”, afirma
associada durante
a 18ª Sindpd Fest
Trabalhadores de TI analisaram
as conquistas de 2014

Na festa de lançamento da Campanha Salarial 2015, profissionais
de TI destacaram o compromisso do Sindicato com a categoria

Embora a festa de lançamento da
Campanha Salarial sempre marque o
início de uma nova jornada de lutas,
a 18ª edição da SindpdFest ainda
serviu de pano de fundo para que os
trabalhadores pudessem expor suas
percepções sobre 2014.
Os profissionais de TI, em sua maioria,
bem avaliaram a atuação do Sindpd.
Tal perspectiva encontra amparo
na análise do funcionário da MSP
Tecnologia, Alexandre Pereira. “O
Sindpd é muito mais atuante do que
o Sindicato dos Metalúrgicos, pois é
um sindicato mais próximo, tem uma
atenção especial. Todas as conquistas
deste ano são muito boas para a
categoria e eu estou muito feliz com
o Sindpd. No ano passado eu fiquei
desempregado e parei de contribuir.
Quando voltei a trabalhar, já me
sindicalizei novamente”, destacou.
Durante este ano, as conquistas
da categoria em muito resultaram
da unidade entre o Sindpd e os

trabalhadores. “A cada ano a categoria
se fortalece mais; e ainda bem, porque
nosso papel na empresa é muito
importante, sem nós a empresa não
funciona. Eu espero do Sindicato
a continuidade do que ele já vem
fazendo”, sentenciou o profissional da
Dixie Toga, Reinaldo Figueiredo.
Para Adriana Fernandes, da Tecban,
a integração promovida pelo Sindpd
permite a participação de todos na
discussão da pauta. “A atuação do
Sindpd é muito importante, porque
não existe sindicato que faz este
trabalho de Campanha Salarial. Todos
podem participar, só não participa
quem não quer”, elogiou.
Uma das grandes conquistas dos
trabalhadores foi a garantia do
vale-refeição para toda a categoria.
Sobre a extensão deste benefício, o
profissional da Bematech Adriano
Machado observa: “Apesar da
demora do acerto final, eu vejo
que o Sindicato batalhou por nossa

categoria. Eu trabalho em São Paulo e
não tem como levar marmita, então a
conquista do vale-refeição para todos
foi essencial”, contou.

“A cada ano a categoria
se fortalece mais; e ainda
bem, porque nosso papel na
empresa é muito importante,
sem nós a empresa não
funciona. Eu espero do
Sindicato a continuidade do
que ele já vem fazendo.”
O compromisso com que o Sindpd
conduz as negociações também
ganhou notoriedade. “Estou bastante
satisfeita com a campanha deste ano.
Inclusive quero agradecer ao Neto pelo
empenho em reconduzir o conselho
de representantes dos trabalhadores
da Prodesp. Agradeço imensamente

o apoio que o Sindicato tem dado à
nossa luta”, declarou Regina Sudaia,
funcionária da Prodesp.
Além disso, a visão sobre a jornada
de resistência da Entidade encontrou
apoio nas palavras de Josefa Cecília
de Barros, ex-funcionária da Fidelity.
“O Sindpd é muito atuante; sempre
nos mantém muito bem informados
sobre toda a movimentação em prol
dos trabalhadores. Apesar de não
estar mais na ativa, eu tenho muito
orgulho do meu sindicato ser tão
firme”, avaliou Josefa.
Segundo Marta Saeger, profissional
da Serpro, apesar dos resultados
positivos, é preciso estar atento aos
desafios que se anunciam às próximas
negociações. “Este ano foi excelente,
muito positivo para a categoria.
[Mas], eu acredito que o Sindicato vai
ter mais trabalho por conta do cenário
político. Acho que temos que batalhar
muito ainda pelo benefício do Plano
de Saúde”, apontou Saeger.

Sob o lema “Esta conquista já é sua”, profissionais de TI festejam as
vitórias do ano que se finda, e se preparam para as lutas de 2015

Confira a galeria de fotos completa no site do Sindpd
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campanha salarial 2015

“O Sindpd jamais será
submisso ao patrão”, afirma
Neto em assembleia de pauta
Sindicato encerra as assembleias da Campanha Salarial 2015; trabalhadores de todo o
estado aprovaram a luta pela consolidação dos direitos reafirmados em decisão do TRT
No dia 14 de dezembro, centenas de trabalhadores
estiveram presentes na sede do Sindpd para a realização da assembleia de pauta da Campanha Salarial 2015. Por unanimidade, a categoria reivindicará
junto ao patronal o reajuste salarial de 10,06%, com
aumento real de 4%. Das 75 cláusulas da Convenção
Coletiva de Trabalho, oito têm proposta de alteração.
Além disso, três novos itens serão reivindicados para
inclusão na CCT.
A Campanha Salarial terá como bandeira principal
a consolidação dos direitos conquistados em 2014,
com PLR e VR para todas as empresas, independentemente da quantidade de funcionários. “O patronal ainda insiste que a PLR seja paga apenas por
empresas com mais de 50 empregados. O Sindicato
quer que todos os empregados em todas as empresas, não importando o tamanho, recebam o benefício.
Às vezes, uma empresa com três trabalhadores pode
faturar muito mais que uma empresa com cinco mil
trabalhadores”, lembrou o presidente do Sindpd, Antonio Neto.
A autorização da categoria para firmar um acordo
que respeite e dignifique a profissão é imprescindível para a continuidade do trabalho do Sindpd, que
há 30 anos atua pela classe de TI. “Esse Sindicato
não se submete! Preferimos a derrota no Tribunal à
submissão do patrão na mesa de negociação”, disse
o presidente. Questões como o aumento do auxíliorefeição e alimentação, auxílio-escola e assistência
médica integral também fazem parte das bandeiras
de luta pela valorização da profissão, e serão debatidas com o patronal no próximo ano.

Em assembleia, profissionais de TI asseguram união em prol da consolidação das conquistas da categoria

As regionais de São José do Rio Preto, Araçatuba,
Jundiaí, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Sorocaba, Bauru, Santos, São José dos Campos e Campinas
e as cidades de Assis e Marília sediaram as assembleias de pauta, também aprovada pelos trabalhadores
de forma unânime. “Obrigado a todas as regionais
que nos ajudam a nos unirmos e aproximarmos cada
vez mais dos trabalhadores”, agradeceu Neto.

“Esperamos iniciar as negociações em 2015 de forma
pacífica, com vitórias e conquistas que satisfaçam os
interesses da categoria.”

Ademir Francisco dos Santos,

secretário de Relações Sindicais e responsável pela regional de Presidente Prudente
10
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Por unanimidade, a categoria reivindicará junto ao patronal o reajuste salarial de 10,06%, com aumento real de 4%
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De olho no futuro

Na ocasião, trabalhadores sorteados durante a 18ª SindpdFest celebraram o recebimento dos prêmios

Ao final da assembleia, o presidente Antonio Neto entregou os prêmios aos ganhadores da 18ª SindpdFest.
“Acredito que para ganhar alguma coisa, tem que participar. Se não estiver presente, você não alcança nunca
nenhum objetivo”, comemorou o ganhador do carro 0
km Richard Firetti. Contribuinte há 30 anos do Sindpd,
Firetti revelou que a discussão da pauta só traz ganhos
para o trabalhador. “Os trabalhadores que até hoje não
tiveram a oportunidade de estarem presentes na negociação são representados pelo Sindicato”, disse.
Murillo Martins dos Santos, que ganhou o carro na
SindpdFest e ainda - durante participação na assembleia da regional de Campinas - foi sorteado para mais
um prêmio, elogiou as propostas para 2015. “A briga da
Campanha Salarial no interior precisa ser intensificada

na questão da PLR. Acho que o Sindicato está caminhando junto aos anseios dos trabalhadores”, pontuou.
Para Marlene Aparecida da Silva Mina, que faturou um
televisor de 32”, a assembleia foi produtiva. O Sindicato
está realmente aqui para lutar por nós, que às vezes não
temos muito tempo para atuar”, revelou a trabalhadora.
Premiada com o televisor de 47”, Rosemeire Pires lembrou que, além dos importantes momentos de confraternização, a participação da categoria é essencial para o
bom andamento das negociações. “Eu acho essencial a
participação das pessoas no que será colocado na mesa
de negociação para o nosso bem, o bem da categoria. A
cláusula mais importante para mim é o convênio médico sem ônus”, revelou.

De acordo com o trabalhador Robson dos Santos, ganhador do smartphone, uma das cláusulas incluídas que
considerou mais importante é a que se refere à concessão de bolsa de estudos. “Achei a proposta da Campanha Salarial ótima. A parte que me chamou mais
atenção é a questão da ajuda de custo para fazer os
cursos de capacitação. As certificações na nossa área
são muito caras, e essa iniciativa vai ajudar bastante”,
declarou.
“É muito importante saber que o Sindicato é atuante e
traz muitos benefícios para a gente, para que possamos
comemorar mais conquistas.”Ana Paula dos Santos,
que levou para casa o Xbox.

REGIONAL DE ARARAQUARA

REGIONAL DE JUNDIAÍ
Assembleia de pauta em Presidente Prudente

www.sindpd.org.br
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especial

GT dos Trabalhadores da Comissão Nacional
da Verdade entrega relatório final
Ato Unitário divulgou as conclusões sobre perseguições e mortes
de trabalhadores e dirigentes sindicais no período de 1964 a 1985
O Grupo de Trabalho “Ditadura e Repressão aos
Trabalhadores, às Trabalhadoras e ao Movimento Sindical”, criado pela Comissão Nacional da
Verdade (CNV), fez a entrega oficial do relatório final. O ato aconteceu na sede do Sindicato
dos Engenheiros no Estado de São Paulo e teve
a participação dos movimentos sindical e social,
grupo composto pela CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros) e demais centrais, que colaboraram nas investigações.
Na ocasião, foram divulgadas as conclusões sobre a repressão da ditadura ao movimento sindical e aos trabalhadores no período de 1964 a
1985. Também foi apresentado documento com
recomendações – elaborado em conjunto entre
as centrais, sindicatos e centros de memória–,
que propõe mudanças na legislação, como a revisão da Lei de Anistia, desmilitarização das Polícias Militares, dentre outras. As recomendações
foram assinadas por Clodismith Riani, Raphael

12

www.sindpd.org.br

Martinelli, dois dos dirigentes vivos do Comando
Geral dos Trabalhadores (CGT), pelas centrais, e
entregues a um representante do Ministério do
Trabalho e Emprego para o levantamento das intervenções nos sindicatos.
No ato, a coordenadora do grupo de trabalho e
comissária da CNV, Dra. Rosa Cardoso, enfatizou
que as investigações representam vitória à população. “Esse é um momento de pedido de reparação e justiça dos crimes contra a humanidade.
Queremos que as empresas e empresários autores de torturas e financiadores da ditadura sejam
responsabilizados por seus atos. Recomendamos
que a autoanistia não possa ser aplicada em quem
cometeu estes crimes”, afirmou.
Ismael Antonio de Souza, diretor do Sindpd, ex-preso político e membro do GT do Trabalhadores, explica que as investigações são essenciais e
devem continuar. “A ditadura foi um golpe contra

os trabalhadores, e muitas mortes e desaparecimentos ainda estão sem respostas. A maioria
dos sindicalistas foram presos e torturados. Essas
pessoas perderam seus empregos, e suas famílias
sofreram muito. O golpe foi aplicado em cima do
argumento de que João Goulart ia criaria uma “república sindicalista”, e isso contribui para o ataque aos trabalhadores”, contou.
No dia 10 de dezembro, em cerimônia realizada
na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Brasília, o dirigente também participou da apresentação do relatório final por parte dos Comissários
da CNV, representando as centrais sindicais.
Confira no site a íntegra das Recomendações do
Grupo de Trabalho “Ditadura e Repressão aos
Trabalhadores, às Trabalhadoras e ao Movimento Sindical”.

Dez/2014

mobilização

Trabalhadores da Cobra Tecnologia
conquistam reajuste de até 10%
Proposta foi aprovada sem unanimidade, e funcionários de
São Paulo voltaram ao trabalho

Durante a paralisação, a força e unidade entre os profissionais da Cobra Tecnologia foram essenciais para o avanço das propostas da Campanha Salarial

Os trabalhadores da Cobra Tecnologia aprovaram
a proposta da empresa em assembleia realizada
em São Paulo. A greve atingiu cerca de 16 estados, afetando o pagamento dos funcionários públicos, já que não havia manutenção dos caixas do
Banco do Brasil.
O aumento salarial de 6,75% foi aprovado sem
unanimidade - retroativo ao mês de outubro de
2014 -, e, para os trabalhadores de São Paulo, foi
concedido um step, que representa ganho real
de 3% para funcionários com um ou mais anos de
contratação.
Além do reajuste, conforme o índice do IPCA do
período de outubro de 2013 a setembro de 2014,
os profissionais aprovaram outros benefícios,
como a décima terceira cesta de alimentação, au-

Sindpd defende
ampliação do
orçamento da
Prodam para 2015
Em audiência pública na
Câmara de Vereadores,
diretoria do Sindicato
apoia o fortalecimento da
companhia para beneficiar a
população de São Paulo

xílio-creche, pré-escola e escola, reajuste de 10%
no auxílio-refeição/alimentação, a cláusula com
nova redação sobre assédio moral, abono dos
dias de greve, a liberação de dirigentes sindicais
eleitos, dentre outros.
Empenhado no caso dos funcionários da Cobra,
o presidente Antonio Neto, ao lado da diretoria,
elogiou a paralisação. “O caminho é lutar e fazer
valer cada direito do trabalhador, sempre em prol
da valorização. No caso da Cobra, a categoria só
paralisou os serviços por causa da intransigência
da empresa em atender às reivindicações mais do
que justas dos trabalhadores”, disse Neto.
“O Sindpd nos deu uma ajuda muito grande com
orientações consideráveis nas duas últimas paralisações. Temos que dar créditos ao Sindicato por-

que eles atuaram com a gente muito bem”, afirmou o funcionário Daniel Paulo, que trabalha há
mais de três anos na Cobra Tecnologia. “Só mesmo com organização é que foi possível conquistar
esses benefícios, mas ainda tem muita coisa para
ser conquistada, como, por exemplo, a questão
do assédio moral, da isonomia e do plano de saúde, mas a gente ainda chega lá”, completou.
Para o diretor do Sindpd, Celso Lopes, que acompanhou o processo de greve, na negociação e
aprovação, os trabalhadores sentiram que apenas com a força conjunta é possível conseguir
algum avanço. “Nós tivemos uma significativa
paralisação. Essa foi uma semente para mobilizações futuras, e eles estarão mais tranquilos para
participar. Eles responderam ao chamamento do
Sindpd”, afirmou.

O vice-presidente do Sindpd,
João Antonio Nunes, e o diretor,
Edison Alexandre Galli, estiveram
com os representantes da Empresa de Tecnologia da Informação e
Comunicação de São Paulo (Prodam) na Câmara dos Vereadores
de São Paulo para acompanhar
a audiência pública sobre o orçamento da instituição para 2015.

ano. O capital ressaltou a importância da valorização do profissional da categoria e foi defendido por João Antonio Nunes. “O
que quero dizer é que os trabalhadores de TI estão altamente
capacitados e especializados,
por isso que todos os profissionais devem ser adequadamente
remunerados”, defendeu.

Durante a audiência foi elencada a estrutura orçamentária da
companhia, prevista em cerca de
R$ 400 milhões para o próximo

A audiência, que teve como relator o vereador Ricardo Nunes
(PMDB), compõe o calendário
da Comissão de Finanças e Or-

“Cada ano que passa o Sindicato está mostrando mais serviço
e isto é muito interessante para todo mundo, especialmente
para os associados.”

Inês Correia Ferreira, Grupo Meta

çamento sobre o Projeto de Lei
nº 467/2014, responsável por estimar a receita fixa e a despesa
do município de São Paulo para
2015. A Prodam foi representada na audiência por José Mauro
Gomes, Sérgio Mauro de Souza
Santos Filho e Luiz Cássio Aguiar
Becker Filho.

“O Sindicato está atuando muito bem e vamos
melhorar ainda mais este ano que vem aí.”

Mauro Florentino, Prodesp
www.sindpd.org.br
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CSB pede a Dilma edição de MP contra fim
da profissão de técnico em contabilidade
Presidenta se comprometeu a rever medida que foi contrabandeada no Congresso

Na ocasião, Antonio Neto entregou à presidenta cartilha de recomendações do Grupo dos Trabalhadores da Comissão Nacional da Verdade

Na tarde do dia, 8 de dezembro, as centrais sindicais
se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff para
debater a pauta trabalhista. O encontro aconteceu no
Palácio do Planalto.

companhias sofram atrasos nos seus salários, a perda
do emprego e toda e qualquer consequência advinda
do processo de investigação. Precisamos protegê-los”,
afirmou Neto.

Antonio Neto, presidente da CSB, participou da reunião e expôs para a presidenta a grave situação dos
contabilistas, categoria que está sofrendo com as consequências do Artigo 12 do Decreto-lei nº 9295/46,
que determina somente aos bacharéis em Ciências
Contábeis o exercício da profissão e o registro no Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Está marcada para o dia, 10 de dezembro uma audiência das centrais sindicais com o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, para discutir o assunto e as
questões apontadas pelo movimento sindical.

Segundo o dirigente, a lei foi inserida clandestinamente numa Medida Provisória e representa uma sistemática ameaça ao futuro da profissão. “Isso é um crime,
presidenta, que vai acabar com 200 mil postos de trabalho. Esta lei afronta o Pronatec, que assegura aos
jovens a formação para obter o primeiro emprego”,
criticou Neto.
“Muitos cursos estão fechando e muitos jovens não
estão tendo a oportunidade de se formar por conta
desta lei. Nós pedimos à senhora que edite uma Medida Provisória para impedir esta aberração. Isso não
ajuda ninguém, apenas atende a um lobby de algumas faculdades de contabilidade”, completou o presidente da CSB.
PETROBRAS E OS TRABALHADORES
Durante o encontro com Dilma, os dirigentes debateram a preocupação do movimento sindical com a situação dos trabalhadores das empresas envolvidas nas
denúncias de corrupção na Petrobras. A CSB defende
a investigação e a punição de todos os executivos e
empresários ligados ao esquema, mas, segundo Antonio Neto, os trabalhadores não podem ser penalizados
pelos atos praticados pelos investigados.
“Defendemos a punição exemplar a todos os culpados,
mas não permitiremos que os trabalhadores dessas
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O presidente da CSB ressalta que é imprescindível
encontrar uma solução para evitar a penalização
dos trabalhadores. “Não podemos permitir que a
economia e os empregos e, sobretudo, que as famílias desses profissionais sejam punidas por conta
dos desvios e atos ilícitos dos envolvidos na corrupção”, sentenciou Neto.
REFORMA DO ABONO SALARIAL
Antonio Neto evidenciou à Dilma Rousseff o caráter
equivocado da proposta de reforma do abono salarial,
idealizada pela equipe econômica do governo. O benefício, regulamentado pela Lei nº 7.998/1990, consiste no pagamento de um salário mínimo ao trabalhador que recebe até dois salários mínimos por mês.
A proposta de mudança determina que o valor do
benefício será proporcional aos meses trabalhados
e pago mensalmente, e não de uma única vez, como
ocorre atualmente. “Sei que a senhora não faria isso,
pois esta medida retira direitos, corta mais de R$ 8 bilhões do mercado interno. Se o governo quer economizar, vamos intensificar as ações contra a corrupção,
vamos cotar os recursos passados pelo Estado para os
empresários sanguessugas. Não vamos cortar o parco recurso que ajuda as famílias sofridas a terem uma
vida melhor”, defendeu Neto.
Segundo o presidente da CSB, a criação de um fundo
para a manutenção do emprego, também proposta
pela antiga equipe econômica, só serve para atender

aos interesses dos grandes empresários internacionais. “Esse fundo, na verdade, deveria se chamar ‘Fundo de Amparo dos Lucros’, já que se destina somente
a beneficiar as multinacionais. Por isso precisamos
aprovar a Convenção 158”, criticou, argumentando
que as recorrentes crises do setor automotivo são apenas falácias das empresas estrangeiras para aumentar
seus dividendos de remessa de lucros, em detrimento
da valorização dos trabalhadores.
SALÁRIO MÍNIMO E IR
As centrais sindicais reiteraram a necessidade da manutenção da política de valorização do salário mínimo,
mantendo-se os ganhos reais dos trabalhadores. “Precisamos estender esta política ao máximo, porque isso
aumentou o poder de compra do trabalhador e melhorou a vida de muita gente”, disse Neto.
Sobre o Imposto de Renda, Antonio Neto indagou à
presidenta Dilma sobre a urgência na correção da tabela do IR, que vinha sendo corrigida em 4,5% ao ano
- índice que permanece abaixo da inflação. Com isso,
parte dos reajustes que ficam acima da inflação acaba
sendo mal tributada na fonte. Dilma Rousseff se comprometeu a corrigir a tabela do Imposto de Renda até
o final de 2014 por meio de uma Medida Provisória.
DIÁLOGO PERMANENTE
Dilma Rousseff se mostrou à disposição para dialogar com as centrais sindicais. O presidente da CSB
afirmou que acredita no projeto do segundo governo
de Dilma. “Nós confiamos na senhora. Sabemos que
ninguém tem mais compromisso conosco do que a
senhora. Acho que agora temos condições de avançar
para encontrar uma saída para o fator previdenciário,
para o imposto de renda e para a redução da jornada
de trabalho”, atestou. “Por isso, presidenta, saiba que
estamos ao seu lado e queremos debater meios para
destravar, conjuntamente, a nossa pauta”, finalizou
Antonio Neto.
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Grupo de teatro
formado por
profissionais de
TI estreia com
sucesso
Amigos, familiares e
convidados prestigiaram
exibição de peça dos colegas que estão iniciando
na dramaturgia
No dia 9 de dezembro, o grupo de teatro do Sindpd fez
sua primeira apresentação. Formado por sete trabalhadores de TI, os atores foram preparados pelo diretor do
Teatro Commune, Augusto Marin, para a apresentação
do working process (processo de trabalho) dos últimos
meses de ensaios. A iniciativa, coordenada pela diretora
Priscila Sena, é um projeto do Sindpd para trazer benefícios pessoais e profissionais para os trabalhadores de TI.
Na ocasião, o presidente do Sindpd, Antonio Neto, entregou uma placa em homenagem à equipe e ao elenco do
Teatro Commune. “Temos que parabenizar essas pessoas
porque elas foram persistentes e continuaram no curso.

Aplaudidos de pé, os novos artistas foram reconhecidos pela impecável apresentação

À medida que vamos dando espaço para os trabalhadores se expressarem, vamos organizando a categoria, seja
no teatro, no esporte ou na música”, afirmou.
Os participantes do projeto teatral, cuja atuação na área
tecnológica varia de 5 a 30 anos, foram unânimes ao reconhecer a importância da iniciativa para a qualidade de
vida. Para Bruno Henrique, mineiro que chegou a São
Paulo no início do ano, todo profissional de TI precisa
ter uma “válvula de escape”. “Estamos sempre com máquinas, mas sempre tem uma reunião, apresentação de
projeto, atendimento de cliente, etc. É essencial para que
consigamos melhorar nossa expressão”, pontuou.

Funcionário da Prodesp há 32 anos, Carlos Amoroso
integra há 30 anos o quadro de sócios do Sindicato e
acompanha todas as atividades da Entidade, diz que
leva os ensinamentos do teatro para o trabalho. “Convido sempre os colegas, especialmente o grupo que
está aposentando. Sei que o pessoal daqui iria ajudar
muito”, declarou.
O curso está com vagas abertas para 2015. Para mais informações, ligue para (11) 3476-0792 ou 3807-0792, das
14h às 19h, ou pelo e-mail marin@commune.com.br.

Sindpd e as conquistas que
transformam vidas

Em festa de lançamento da Campanha Salarial de 2008, casal
de associados iniciou romance que culminou em casamento
No ano em que o Sindpd completou
seu 30º aniversário, as conquistas
que transformaram vidas ganharam
ainda mais evidência. E é por este
motivo que voltamos a 2006, para
falar de um casal de associados que
se conheceram na antiga Festa do
Chopp, atual SindpdFest.
Filiado há 14 anos, Gustavo Henrique Gomes sempre foi frequentador assíduo das festas de lançamento
da Campanha Salarial da categoria.
E foi numa dessas idas e vindas que
ele conheceu Geise Veloni. Mas, embora partilhassem momentos memoráveis durante três anos seguidos
de viagem à Festa do Chopp, o re-

gresso às respectivas rotinas acabava
por inviabilizar a manutenção desta
proximidade.
Em 2008, desentusiasmado em participar daquela edição da festa, por
pretexto do acaso, ele e Geise conversaram, cada qual tentando convencer o outro. Embora afirme que
até aquele momento não havia intencionado, aquela iminente viagem estava por transformar completamente
sua relação com Geise. Assim, durante o show dos Titãs, o primeiro
beijo aconteceu. Hoje, após 9 anos de
história e quase três de matrimônio,
o casal não deixa de participar da
festa que deu origem à união.

Geise e Gustavo se conheceram em 2006, mas só engataram o
namoram na festa de lançamento da Campanha Salarial de 2008

CWI United conquista a taça do XXII Campeonato de Futsal do Sindpd 2014.
Em final disputadíssima, a equipe CWI United venceu a final da 22ª edição do
Campeonato de Futsal de 2014, realizada no Clube Associação Atlética de São
Paulo, na região central da cidade. Consagrado campeão, o time venceu a
BRQ BP com o resultado final de 3 a 1.

“Eu gosto bastante do Sindpd. Há anos eu participo de todas as atividades
promovidas, até a parte do futebol. O plano do Sindicato está indo muito
bem, os reajustes ao longo destes anos foram bons e a gente espera que no
próximo ano seja ainda melhor.”

Paulo Victor, Sonda IT
www.sindpd.org.br
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