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Mais de 6 mil participam do
lançamento da Campanha Salarial
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Animada festa contou com a presença de Sabrina Sato e um empolgante show de César Menotti & Fabiano.
Sócios da capital e do interior participaram de sorteios e se divertiram no evento que a cada ano surpreende
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RECONHECIMENTO

Parabéns Neto por mais um ano. Este foi
maravilhoso, a nossa festa estava hiper
mega demais. A dupla César Menotti &
Fabiano também são 10. Muito obrigada
por lutar por nossos direitos.
Débora Viana de Souza
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PARABÉNS

Parabéns pela festa. Estava perfeita,
o número de pessoas, as atrações, o
show, a comida, as bebidas, a segurança. É raro participarmos de algo que não
www.sindpd
.org.br
tenha nada para criticar,
mas foi tudo
de
absoluto bom gosto. Mais uma vez, parabéns pelo evento perfeito.
Wanderson Martins Vaz

+
Acontece

MARAVILHOSA

Como sempre o SINDPD fazendo a melhor festa e lutando pelo o que há de
direito para nós associados e trabalhadores na área de TI. Obrigado por essa
festa maravilhosa.
Elaine Maria Gonçalves Bertolini
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om a presença de mais de 500
trabalhadores o Sindpd realizou,
em São Paulo, a última das 13
assembleias para a definição da pauta
de reivindicações dos trabalhadores
em TI para 2011. “Embora seja apenas
o começo da jornada, esta etapa já foi
longa e com grande participação da categoria. Este ano nós abrimos a campanha
salarial com a colheita de sugestões dos
trabalhadores. Centenas de companheiros enviaram as suas opiniões para serem
discutidas internamente no seminário de
pauta que fizemos em outubro”, enfatiza Antonio Neto, presidente do Sindpd.
A proposta de reajuste salarial que será
levada para mesa de negociação é de
13,41%. Também será reivindicado o pagamento de auxílio-refeição para toda a
categoria e o aumento do valor da horaextra e adicional noturno. Serão negociados aumentos para os pisos já existentes
e inclusão de outros novos cargos. A
proposta para Participação em Lucros e
Resultados (PLR) será de 80% do salário
mais parcela fixa de R$200.
O diretor de representação de empregados da Prodam, Benício Alves Teixeira,
acompanha há pelo menos 15 anos as
assembleias de pauta do Sindpd. Benício
destaca a presença expressiva do jovem
trabalhador de TI como diferencial que
cresce a cada ano. “A pauta em si foi
tranquila e está até enriquecida com a
questão das 40 horas semanais, que pas-

www.sindpd.org.br

sa a valer em 1º de janeiro. A bandeira
deste ano é a PLR, mais a questão do
vale para categoria como um todo e o
índice como sempre trazendo um pouco
do reflexo da economia mundial. Com
isso, temos condições de fazer uma
boa negociação na mesa”. Para Cleber
Barros Santos, técnico
de informática
Acontece
na Prodesp, o trabalho que o Sindpd
vem fazendo em relação as cláusulas da
convenção coletiva são muito positivas.
“Isso vem de encontro ao que nós trabalhadores queremos das empresas e a
posição do sindicato em relação a isso é
excelente. O Sindpd é um instrumento
de cobrança para reivindicarmos todas
essas questões que hoje é uma dificuldade dentro das empresas. Todo ano
tenho participado e vejo a evolução na
participação dos funcionários nas assembleias não só em São Paulo como
no interior.” O programador pleno de
Java, Alex Miguel Mendes, da regional
de Araraquara, esteve presente à assembleia para votar e discutir a pauta
e aproveitou retirar pessoalmente
uma TV LCD sorteada durante a festa
da Campanha Salarial realizada em 27
de novembro no Clube Juventus. “O
Sindpd organiza a classe do trabalhador
de TI a fim de que todos tenham seus
direitos garantidos. Para isso faz assembleias e convenções para discutir os
nossos anseios para que possamos nos
fortalecer ainda mais”.

www.sindpd.org.br
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Evento destacou a redução de jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e
reforçou que este ano a luta é por 13,41% de reajuste salarial, PLR e auxílio-refeição

M

ais de seis mil pessoas prestigiaram o lançamento da
Campanha Salarial 2011, promovido pelo Sindpd, realizado na noite de
sábado (27/11). Antes do principal show da
noite, com a dupla sertaneja César Menotti
& Fabiano, o presidente do Sindpd, Antonio Neto, e a apresentadora, Sabrina Sato,
falaram sobre as principais conquistas da
categoria neste ano, com destaque para a
redução de jornada de trabalho de 44 para
40 horas semanais. Além disso, eles reforçaLegado
ram
as reivindicações que serão discutidas
a partir do dia 2 de dezembro, na pauta das
assembleias. “Este ano lutaremos por 13,41%
de reajuste salarial, o índice nada mais é do
que o valor da inflação somado à variação
do PIB de 2010”, afirmou Antonio Neto.
O primeiro show da noite foi do grupo
Sereno - que mistura dois gêneros legitimamente brasileiros, pagode e música sertaneja. É a segunda vez que a banda se apresenta
na Sindfest e, assim como na estreia, colocou
todos para dançar. Julinho do Sereno, vocalista do grupo, disse ao público que
“vocês do Sindpd
são todos guerreiros, eu sei que
vocês terão mais
um ano de conquistas e mais um
ano de vitórias”.
Depois
do

Sereno, a apresentadora do Pânico na TV,
Sabrina Sato, e o presidente, Antonio Neto,
animaram os convidados e sortearam dois
televisores e dois notebooks para os associados. Mostrando afinidade, eles enfatizaram que a categoria da tecnologia da informação é uma das únicas a conquistar a
redução da jornada para 40 horas semanais
e falaram sobre quais serão os principais
temas da negociação da campanha salarial
de 2011. “Nós achamos importante presentear os companheiros. Como não dava para
todo mundo, sorteamos algumas TVs e Netbooks. Quem concorreu foram os sócios.
Tivemos mais de 3 mil sócios na festa. Infelizmente não conseguimos ainda um local
para todos que querem participar. Mas no
ano que vem, vamos tentar fazer um lançamento com mais de 10 mil pessoas, para
ter espaço para 1/3 dos 30 mil sócios que temos”, disse Neto.
De forma descontraída, o presidente
do Sindpd fez um histórico das campanhas
anteriores e destacou quais são as principais
reivindicações do sindicato
para o próximo
ano. Segundo o
presidente, para
os trabalhadores
em tecnologia da
informação esta
festa virou uma
tradição, já está

Confira a galeria de fotos da festa de
lançamento da Campanha Salarial 2011 no
nosso site: www.sindpd.org.br

Evento reúne seis mil pessoas da capital e do interior para participar do lançamento da Campanha Salarial n

Ao lado do presidente Antonio Neto e dos diretores Emerson
Morresi e Paulo Roberto, Fernando Fonseca Filho recebe o
netbook na sede do Sindpd
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na 14º edição. “Este é o momento em que a
categoria se reúne, se diverte, se confraterniza, mas acima de tudo avisa para o patrão
que o bicho vai pegar. Que nós queremos a
nossa parte pelo esforço de fazer a empresa
crescer e ter lucro. E nós sabemos que este
ano tiveram muito lucro, por isso vamos
querer um aumento salarial no mesmo tamanho, além de PLR e outras tantas reivindicações”, salientou.

A secretária de Relações do Trabalho do
Ministério do Trabalho e Emprego, Zilmara
David de Alencar, que este presente à Festa, disse que “criar um evento como a Sin-

OS SORTEADOS
1º Fernando Fonseca Filho
2º Alex Miguel Mendes
3º Lucas Domingos Nato Machado
4º Adeilton Lopes
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Centenas de sócios do
interior prestigiam o show
Longa viagem não foi barreira

E

ste ano, mais uma vez, o salão
nobre do Clube Juventus foi pequeno para a massa de trabalhadores que prestigiou ao lançamento
da campanha salarial 2011. Com espírito
de união e força, diversas caravanas foram organizadas nas cidades atendidas
pelas regionais do Sindpd. Dezenas de
ônibus formaram um comboio para
levar os trabalhadores da categoria e
seus acompanhantes ao lançamento
da Campanha.
A delegacia regional de Sorocaba
levou cinco ônibus à tradicional festa.
Araraquara lotou dois ônibus com a participação dos trabalhadores da HP/EDS,
Cast Informática, Intuictive Sistemas, GD
Solutions, Gennari & Peartree e Faber

Castell, das seguintes cidades: Araraquara, Matão, Américo Brasiliense, São
Carlos, Ibaté, Santa Lucia, Jaboticabal,
Taquaritinga, Ribeirão Bonito e Rincão.
Os trabalhadores de TI da região de
Campinas também viveram momentos
de euforia com o show. Já os associados do Sindpd da Sothus Tecnologia,
Dezembro
de Piracicaba,
lotaram2010
outro ônibus.
Assim como trabalhadores de empresas de Americana e Limeira garantiram
a participação no evento com os transportes oferecidos. Em Santos, o clima
de festa tomou conta da regional, que
lotou dois ônibus. A delegacia de Ribeirão Preto também lotou um ônibus só
com trabalhadores da Prodesp. Confira
abaixo alguns depoimentos.
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no Salão Nobre do Clube Juventus com shows empolgantes de César Menotti & Fabiano e Grupo Sereno

dpdfest para envolver os trabalhadores nas
causas e direitos pelos quais o sindicato luta
é uma iniciativa sem igual e uma demonstração de excelência da gestão do Sindpd.”
Para encerrar a 14a Sindfest, a dupla César
Menotti & Fabiano incendiou o público tocando os sucessos Leilão, Caso Marcado, Mensagem pra Ela e Ciumenta. Além disso, lembraram de clássicos da música caipira e cantaram
canções religiosas. Cesar Menotti falou aos

trabalhadores “vocês são um povo de fibra
e de raça. Eu sei que vocês estão unidos,
aqui hoje, por um ideal comum e juntos vão
conseguir o que quiserem.”
O evento ainda teve a discotecagem do
DJ Tony Hits, que com a sua coleção de discos de vinil animou o início da festa. Ao som
de samba-rock e funk dos anos 70, dançarinos profissionais ajudaram os convidados
a dançar.

Entusiasmada durante a sua primeira participação no lançamento da Campanha Salarial da
categoria,Thaís da Silva Custódio diz que a expectativa para a aprovação das sugestões de pauta
é bem grande, principalmente na empresa onde trabalha, a Fideliti, de Salto de Pirapora. “Este é
um momento ímpar, mesmo hoje sendo uma festa descontraída, sabemos da importância que o
sindicato tem ao negociar com as empresa e nos representar com responsabilidade lutando por
melhores condições de trabalho”.

www.sindpd.org.br
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Ministério do Trabalho comemora Fusão da CGTB e CSP fortalece
campo nacionalista
Dezembr
Sindpd
por aí
80 anos com
seminário

A

Benefícios

D

urante a abertura do Seminário
em Comemoração aos 80 anos
do Ministério do Trabalho realizado em 25 de novembro no Palácio do
Catete, no Rio de Janeiro-RJ, o ministro
do Trabalho, Carlos Lupi, disse que “vocês
são a superação do Brasil que está dando

“A independência
econômica não se adquire
necessariamente com a
Legado
independência política: é
tarefa lenta e difícil, que se
arrasta por muitos decênios,
que às vezes se retarda
por séculos e cujo êxito
final depende de inúmeros
fatores, alguns imprevisíveis,
outros condicionados
aos fenômenos gerais da
organização mundial”,
frase de Getúlio Vargas, proferida em setembro
de 1951 sintetiza a mensagem que Antonio Neto
destacou na palestra

certo. O Ministério do Trabalho está fazendo 80 anos. Em 1930, Getúlio Vargas
assinou o decreto que criou esta pasta e,
nesse dia, fez-se um divisor de águas. Dois
anos depois, criou a CLT. Getúlio continua
vivo nesse Brasil que hoje comemora 80
anos do Ministério do Trabalho e que elegeu seu primeiro presidente operário”. O
Seminário reuniu historiadores, pesquisadores e representantes da sociedade civil
que debateram a herança trabalhista deixada por Getúlio Vargas, as circunstâncias
da criação do ministério e as relações entre Estado e trabalhadores. O seminário
serviu para o lançamento do selo em comemoração aos 80 anos do MTE e o livro
“Mercado de Trabalho Brasileiro”, com informações sobre o mercado formal nos últimos 15 anos. No primeiro dia do Seminário houve palestra do jornalista e autor do
livro “A Era Vargas”, José Augusto Ribeiro. Para debater com ele foram convidadas as historiadoras Rosa Maria Barboza
de Araújo e Marilena Ramos, doutora em
História Social da USP. Na quinta (25/11),
o presidente da CGTB, Antonio Neto, fez
palestra no âmbito do tema “Redemocratização pós-guerra e segundo governo
Vargas”. Na sexta (26/11), os avanços do
atual governo foram debatidos em painel
com balanço das atividades, prestação de
contas e avaliação com palestra do secretário de Políticas Públicas de Emprego do
MTE, Carlo Simi.

São José dos Campos
esclarece empresas sobre
40h semanais

A

unidade regional do Sindpd em São
José dos Campos realizou, em 22 de
novembro, uma reunião com empresas de TI e escritórios de contabilidade
da área para discutir duas questões relevantes que serão implementadas já à partir de
1º de janeiro de 2011. Uma delas é a redução
de jornada para 40 horas, prevista na Convenção Coletiva e a outra trata sobre a mudança no Termo de Rescisão do Contrato
de Trabalho promovida pelo Ministério do
Trabalho e Emprego com a implantação do
6

Sistema Homolognet. Sobre a jornada de
40 horas, foram colocadas as duas preocupações do Sindpd durante a reunião com
as empresas e contabilistas. “Queremos
que os trabalhadores sejam realmente beneficiados com essa conquista histórica da
categoria, sem que sejam usados subterfúgios para mascarar a redução, sem de fato
implementá-la e, ao mesmo tempo em que
as empresas possam ajustar seus contratos
de forma a não afetar suas margens operacionais”, explica o diretor Oscar Nolf.

s centrais sindicais CGTB (Central Geral dos Trabalhadores do
Brasil) e CSP (Central Sindical de
Profissionais) comemoram com louvor a
unificação das duas entidades. Após o ato
de fusão, realizado em 10 de novembro
na sede do Sindpd, iniciou-se o processo
de incorporação dos sindicatos, que até
dezembro deverá estar completo. “Essa
fusão nos torna uma central diferenciada
com todas as condições para influenciarmos nos rumos do país, porque hoje no
Brasil todos os assuntos de relevância são
discutidos com as Centrais Sindicais. Na
História tivemos muitos momentos como
esse, de companheiros que se juntaram na
busca de um Brasil melhor. Vamos fazer
uma grande unidade com todas as entidades sindicais”, diz o presidente da CGTB e
do Sindpd, Antonio Neto. Para Luiz Sérgio
Lopes, presidente da CSP, que se soma à
CGTB com 175 sindicatos, as duas centrais
são “nacionalistas, defensoras do Estado

como promotor do desenvolvimento e do
respeito aos direitos dos trabalhadores.
Fizemos uma enquete e os nossos sócios
aprovaram a fusão porque a CGTB é a Central que eles mais se identificaram. Agora Dezemb
vamos aprofundar essa integração na defesa do nacionalismo”. Conforme a CGTB,
essa fusão contempla mais de 500 sindicatos e cria um polo aglutinador de forças
nacionalistas do movimento sindical, com
forte representatividade em categorias
importa tíssimas para o país, como engenheiros, administradores, contabilistas,
odontólogos, médicos, estatísticos, técnicos industriais, químicos, servidores públicos, além das tradicionais que já integram
a CGTB. Esses profissionais darão uma
contribuição de muita qualidade para o
engrandecimento desse país e para ajudar
propondo soluções para os nossos problemas com aspectos técnicos, no segmento
de saúde, engenharia, de gestão, de serviços e a nível internacional.

Câmara Municipal de Bragança Paulista parabeniza
Sindpd por homenagem a Getúlio Vargas
Por iniciativa do vereador professor Régis
(PMDB), a Câmara Municipal de Bragança
Paulista, presidida por João Carlos dos Santos Carvalho, manifesta oficialmente seus
cumprimentos pela realização, em 4 de novembro, da homenagem a Getúlio Vargas
promovida pelo SINDPD, com a inauguração
de um busto em comemoração aos 80 anos
da revolução 1930. Segundo o requerimento nº 1029/2010, expedido pela Câmara de

Bragança Paulista, em 10 de novembro, de
autoria do vereador prof. Régis: “Após comandar a Revolução de 1930, Getúlio Vargas
assumiu o poder, que derrubou o governo de
Washington Luís e sob seu governo foi promulgada a Constituição de 1934. Vargas criou
a Justiça do Trabalho, instituiu o salário mínimo. Ele foi um presidente que marcou seu
governo pelo investimento no Brasil. Além de
criar obras de infraestrutura”.

Sindpd entra com ação para
assegurar a 6ª parte dos
trabalhadores da Coderp
Sindpd move ação contra a Coderp (Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Ribeirão Preto), que se nega a pagar a
gratificação salarial aos funcionários com
mais de 20 anos de trabalho efetivo. O direito (conhecido como 6ª parte, isto é, valor adicional referente a 1/6 do salário integral) é concedido aos servidores públicos.
A lei orgânica do município de Ribeirão
Preto estende o benefício aos servidores

de empresas de economia mista como a
Coderp. Segundo o advogado da Regional
do Sindpd de Ribeirão Preto, Marcelo Henrique Ribeiro da Silva, a empresa deixou de
pagar os funcionários que completaram
20 anos de serviço após 31 de dezembro
de 2008, mas a lei municipal assegura a 6ª
parte para estes trabalhadores. O Sindpd
entrou com ação na 5ª Vara do Trabalho de
Ribeirão Preto.

Sindpd cobra Tivit para sanar
irregularidades no banco de horas

E

m reunião na sede do Seprosp,
em 11 de novembro, o Sindpd
refutou completamente o levantamento das horas vencidas dos
trabalhadores da Tivit Tecnologia da
Informação. A empresa tem tergiversado constantemente para apresentar as
explicações necessárias com relação às
cobranças do sindicato sobre irregularidades no banco de horas e na escala

de revezamento. A Tivit diz reconhecer
que exista apenas 400 horas pendentes
no seu banco de horas e não apresenta
qualquer plano de apuração junto aos
gestores. “Vamos preparar manifestação e colher do trabalhador envolvido
informações que permitam buscar o
recebimento de forma amigável ou judicial”, diz João Antonio Silva, vice-presidente do Sindpd.

Dezembro 2010
Dezembro 2010
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Sindpd celebra acordo que regula
PPR aos trabalhadores da Oracle

bro 2010

O

Sindpd e a comissão de funcionários
que representa os trabalhadores da
Oracle do Brasil celebraram, em 26 de
novembro, acordo para a regulamentação do
Programa de Participação nos Resultados (PPR)
da empresa. “Ao trabalhador, a participação
nos lucros e nos resultados das empresas também funciona como incentivo à produtividade,
o que está previsto nos termos do artigo 7° da
Constituição Federal”, explica João Antonio,
vice-presidente do Sindpd. A implementação do
PPR na Oracle cumpre as determinações legais
Dezembro
2010 que regula
representadas pela
Lei 10.101/2000,
a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho. Segundo o
acordo, as metas definidas e detalhadas no PPR
são válidas para o exercício que compreende os
meses de junho de 2010 a maio de 2011.

www.sindpd.org.br
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Sindpd se reúne com a comissão de funcionários e diretor da Oracle para celebrar acordo de PLR

Antecipação do debate sobre PLR Trabalhadores da ReliaSoft
Dezembro 2010
na Folhamatic
terão PLR

O

presidente do Sindpd, Antonio
Neto e os diretores José Gustavo
Oliveira Netto e Mirian Vieira Santos Kronka se reuniram, em 30 de novembro, com os responsáveis pelo RH da empresa Folhamatic para iniciar as discussões
do PLR de 2011. Segundo Antonio Neto, a
antecipação do debate e o ajuste de alguns
itens da PLR proposta pela empresa foi uma
solicitação dos trabalhadores durante a última assembleia realizada neste ano para
aprovar a proposta de 2010. Um dos pontos
em pauta foi o processo de eleição da comissão de trabalhadores que define os parâmetros de percentual e distribuição da PLR. A
forma de distribuição dos valores, a definição das metas e as garantias de remuneração aos trabalhadores serão alvo de maior
debate e esclarecimento entre os funcioná-

rios da Folhamatic, não apenas para evitar
incompreensões, mas também para assegurar que a distribuição de parte dos lucros
alcance o conjunto dos trabalhadores. “A
comissão em vigor fez uma trabalho amplo
e democrático. Nosso objetivo é referendar
a continuidade ou a alteração de seus componentes por eleição secreta, permitindo
maior participação do conjunto dos trabalhadores nos rumos que este mecanismo de
remuneração venha tomar”, disse Neto.

Orizon recebe plantão do
Sindpd para orientar sobre PLR

O

Sindpd realizou, em 24 de novembro, plantão sindical para
atender os funcionários da
Companhia Brasileira de Gestão - Orizon,
em Barueri. A ação se deu por ocasião
da implantação de acordo coletivo de
Participação nos Resultados (PLR) dos
seus 266 trabalhadores. Os profissionais da empresa foram atendidos pelos
diretores do Sindpd Joel Chnaiderman e
Celso Lopes. “A comissão dos funcionários da Orizon foi criada em janeiro deste ano, mas, somente agora, seus representantes procuraram o sindicato para

uma participação efetiva na proposta, o
que gerou uma aproximação maior do
sindicato junto aos trabalhadores”, explica Joel. Além de explicar sobre como
o Sindpd representa os trabalhadores
de TI, o plantão sindical também destacou os principais benefícios oferecidos
como colônia de férias, cursos, descontos em faculdades e universidades, entre outros. Este atendimento conseguiu
mais adesões de novos sócios para o
sindicato ao destacar os benefícios da
entidade e distribuir o jornal do Sindpd
na empresa.

O

Sindpd aprova em assembleia
com os trabalhadores da ReliaSoft do Brasil a implantação
PLR já a partir deste ano. As negociações iniciaram a pouco mais de um mês
com o sindicato. O Sindpd ajudou a criar
uma comissão de PLR entre os funcio-

nários e, em seguida, aprovou por unanimidade a nova medida. Atuando há
pouco mais de 15 anos no Brasil, a multinacional estará pagando aos seus trabalhadores até três salários ainda este
ano e a iniciativa também alcançará os
estagiários da empresa.

Sindpd vai à Justiça para garantir indenização
a trabalhadores da Consoft

O

Sindpd entrou com um pedido
formal na Justiça do estado de
São Paulo para que todos os devedores da fornecedora de serviços de TI Consoft saldem seus débitos para que ela possa
quitar as dívidas trabalhistas que tem com
os empregados. A empresa deve cerca de
R$ 20 milhões, dos quais R$ 3,1 milhões são
de encargos devidos aos 581 trabalhadores
demitidos sem o pagamento dos direitos estipulados em lei. Em abril de 2009, a Consoft
entrou com um pedido de recuperação judicial (concordata). Na época, despediu todos
os seus empregados sem pagar as verbas
rescisórias alegando que o dinheiro que poderia dispor estava bloqueado no processo
judicial de recuperação. Segundo o advogado do Sindpd, José Eduardo Furlanetto,
a companhia havia entrado com um novo
pedido de concordata em setembro, mas os
credores de maior representatividade acabaram negando as condições apresentadas.
Com a recusa, a Justiça será obrigada a decretar a falência da Consoft, o que implica no
congelamento de todos os bens da empresa e a transformação de todo o crédito por
serviços prestados e toda a dívida em massa
falida. Com a declaração da falência, o advogado do Sindpd se diz obrigado a entrar com
uma petição formal na 1ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de São
Paulo para que toda a quantia que é devida

à empresa seja devolvida imediatamente
e os trabalhadores, que são prioridade em
casos como este, possam ser indenizados.
A quantia refere-se a parcelas de contratos
assinados com o Tribunal de Justiça de São
Paulo, Petrobras, Prodesp entre outras.
Além dos órgãos públicos, a Consoft ainda
tem uma pendência com o Banco do Brasil,
que é um dos credores da companhia, que
agora pode ser transferida para o banco dos
devedores. Em setembro, o BB apoderouse de R$ 6,2 milhões da empresa alegando
que era uma dívida antiga da Consoft. No
entanto, de acordo com o Sindpd, era o juiz
do caso quem deveria determinar para onde
deve ir o dinheiro das dívidas da companhia,
caracterizando a atitude do banco como ilegal. Furlanetto acrescenta ainda que, com a
falência da Consoft, a devolução da quantia
“apropriada” pelo Banco do Brasil deverá
ser determinada como imperativa, já que,
caso contrário, medidas judiciais poderão
ser tomadas. A falência da Consoft ainda
não foi decretada oficialmente, portanto nenhum devedor pode ter sua dívida quitada,
nem os trabalhadores podem receber seus
direitos. O Sindpd espera que a Justiça decida em favor dos ex-funcionários da Consoft
ainda nos próximos dias. Entre os outros
bancos para os quais a companhia de TI
deve dinheiro estão Santander/Banco Real,
Itaú e Daycoval.

www.sindpd.org.br
Diretores do Sindpd, Joel e Celso, explicam
sobre PLR em plantão na Orizon

7

Sindpd por aí
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Benefícios
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Praia do Lázaro:

o nosso cartão postal

Acontece

P

raias paradisíacas, paisagens de
tirar o fôlego, trilhas ecológicas,
cachoeiras e aldeias indígenas
são razões pelo qual Ubatuba é o destino perfeito para passear com a família.
Lázaro é uma linda praia em Ubatuba
com excelente estrutura turística a beira
mar, além de inúmeros passeios de escuna na região. A praia, formada basicamente por areia clara, está cercada por
mata nativa. A 800 metros da Praia do
Lázaro está o Condomínio Pamela – a colônia de férias do Sindpd em Ubatuba. O
condomínio apresenta um total de sete
apartamentos que acomodam até seis
pessoas (incluindo crianças). Cada um
oferece TV, geladeira e fogão. O condomínio mantém, para uso comum, piscina,
churrasqueira e salão de jogos.

Na baixa temporada:

R$ 310,00*
1 Semana / 6 pessoas
(*) válido somente para associados do Sindpd.

Lázaro é uma praia de areias brancas e finas, cheia de gente bonita, mar calmo e cristalino

Vôlei do Sindpd é campeão dos Jogos da Cidade de São Paulo

C

om muita determinação e garra
pra ganhar, o Sindpd conquista o
título de campeão no vôlei masculino dos Jogos da Cidade de São Paulo
ao vencer a Unitran/Guarulhos por 3 a 2
ontem (5/12) no ginásio do Pacaembu, em
São Paulo. “O Sindpd dá uma tranquilidade muito grande fora da quadra para nós
jogadores e isso reflete no jogo quando
buscamos forças para vencer”, afirma
Cristal, meio de rede do Sindpd. Contando
muito mais com a experiência do que com
o condicionamento físico em jogos difíceis,
o Sindpd eliminou o favoritismo do Palmeiras e chegou forte à final contra a Unitran.
A partida apresentou um jogo equilibrado onde as duas equipes entraram para o
tudo ou nada. O Sindpd foi superior no primeiro set ao imprimir um ritmo de saques
muito bom. O sindicato teve uma queda no
segundo até perder em consequência do
cansaço e do forte calor. A recuperação do
Sindpd aconteceu nos sets seguintes até
superar e vencer o último set.
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Sindpd e Sesc
realizam os jogos
Pró-TI em Ribeirão
Preto

R

Ser campeão municipal representa a capacidade de trabalho em equipe, espírito de união e determinação em
busca da vitória

ealizado anualmente pelo Sindpd
em parceria com o Sesc Ribeirão Preto, a 3ª edição dos jogos
Pró-TI iniciou em 24 de novembro com o
desfile de abertura e o torneio de tênis de
mesa. O objetivo dos jogos é aumentar
a confraternização entre trabalhadores
do setor de TI e de suas famílias. A expectativa do diretor do Sindpd de Ribeirão Preto, José Roberto de Souza, é de
que os jogos deste ano sejam ainda mais
animados do que os anteriores. Ainda segundo José Roberto, o Pró-TI é mais uma
forma de mobilizar os trabalhadores de
TI para a Campanha Salarial de 2011. Ao
todo, são sete modalidades esportivas:
futsal, vôlei, tênis de mesa, truco, xadrez, damas e basquete. Os sócios do
Sesc e os associados do Sindpd atuam
nas partidas.

www.sindpd.org.br

