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Conquistas que transformam vidas 

Em ato de celebração da data, o vice-presidente 
da República, Michel Temer, foi homenageado pelo 
Sindicato e assumiu o compromisso de lutar pela 
regulamentação da profissão.

Durante o mês de agosto, instituições, autoridades, órgãos governamentais e sindicatos pres-
taram homenagens em reconhecimento à importância da Entidade para o desenvolvimento do 
setor e avanço do País.
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editorial

Contar a história de uma jovem catego-
ria que ainda é sinônimo de futuro não 
é fácil. Mais difícil ainda é decifrar nos-
sos desafi os. Somos considerados os 
responsáveis pelo avanço na qualidade 
de vida dos homens. Em muitos casos, 
pela extinção de inúmeras funções. 

Há décadas, o professor Darcy Ribei-
ro já havia apontado que a Ciência e 
a Tecnologia se tornariam um contin-
gente ordinário de milhões de profi s-
sionais, cuja atividade mudaria com-
pletamente os processos produtivos, 
extinguindo parques inteiros em mui-
tos setores. Esse desenvolvimento 
natural da humanidade produz seus 
efeitos negativos, mas os resultados 
benéfi cos são muito superiores. 

Trabalhamos e criamos para que o 
processo produtivo seja dinamiza-
do. Desenvolvemos sistemas para 
melhorar a qualidade de vida da hu-
manidade. Mas sofremos as mesmas 
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tentativas de exploração a que são 
submetidos os companheiros de ou-
tras profi ssões.

Isso signifi ca dizer que nós temos os 
mesmos problemas, com dimensões 
diferentes, dos operários e campo-
neses: A exploração ávida do capital 
sobre o nosso trabalho. 

Em 14 de agosto de 2014 completa-
mos 30 anos de fundação. Uma his-
tória marcada por muitos desafi os, 
muita luta e dedicação. Chegamos à 
maturidade organizacional com uma 
categoria superior a 120 mil profi ssio-
nais, dos quais 55 mil optaram por se 
associar ao Sindicato. 

Uma categoria que foi pioneira em 
muitas conquistas, a exemplo da re-
dução da jornada de trabalho para 40 
horas semanais. Uma categoria dife-
renciada, com suas particularidades, 
especialmente a de que estamos dis-
tribuídos em mais de sete mil empre-
sas, prestando serviço de tecnologia 
em outras milhares. Este detalhe já é 
sufi ciente para imaginar a difi culdade 
que enfrentamos para nos comunicar 
e organizar movimentos paredistas. 
No entanto, em nenhum momento 
isso impediu que fi zéssemos greves 
marcantes e vitoriosas. 

Av. Angélica, 35 - Santa Cecília - São Paulo, SP.
CEP: 01227-000 | Fone: (11) 3823-5600

A história da 

Sem falsa modéstia, somos uma cate-
goria indispensável para o funciona-
mento da sociedade atual. Estamos 
conectados, de uma forma ou de ou-
tra, com cada ser humano do Planeta. 
Esta responsabilidade nos remete, 
talvez, a outra característica que tem 
marcado as diversas diretorias do Sin-
dpd, que é a de participar ativamente 
dos mais importantes processos polí-
ticos do nosso país e fora dele, apoian-
do a luta por uma sociedade mais justa 
e igualitária ou praticando a solidarie-
dade internacionalista. 

Lutamos incansavelmente pela me-
lhoria das condições de trabalho da 
categoria e para potencializar o cresci-
mento do nosso setor, oferecendo, as-
sim, oportunidades de emprego digno 
para nossos fi lhos. Lutamos ainda por 
um Brasil mais justo, onde o Homem 
não sobreviva através da exploração 
do seu semelhante, tornando-o es-
cravo de uma situação econômica e, 
em alguns casos, da sobrevivência. E 
renunciar à sua liberdade é renunciar 
à sua qualidade de ser humano, como 
escreveu Rousseau na obra “Do Con-
trato Social”. 

Tenham certeza de que esta história 
não foi tangida pelo acaso. Ela é fruto 
de muita dedicação e empenho, princi-

palmente daqueles que não aparecem 
e não estão na linha de frente das ba-
talhas cotidianas. Falo dos heróis anô-
nimos, dos trabalhadores, familiares, 
funcionários, parceiros e muitos outros 
que colocaram o seu tijolinho nesta 
robusta fortaleza chamada Sindpd. A 
cada um e a todos o nosso mais profun-
do e sincero agradecimento. 

Vou me abster de ilustrar as inúmeras 
vitórias e demais avanços conquista-
dos por esta Entidade, pois o conjun-
to – os mais importantes e marcantes 
– está relatado no belo e importante 
registro: O livro de 30 anos do Sindpd. 

Mas como o sol não ilumina o passa-
do, ele nasce para fl orescer a vida no 
futuro, vamos seguir em frente para 
buscar as conquistas que ainda nos 
faltam, com a paciência, serenidade 
e energia que são características ine-
rentes a qualquer revolucionário. E, 
nós, profi ssionais de Tecnologia da 
Informação, trazemos a revolução 
no sangue, caso contrário estaríamos 
ainda na época do semioctecto.

Tenham uma boa leitura. 

Jul/Ago/Set/2014

profissão do futuro

Curioso por saber mais sobre a história do Sindicato? Acesse o 
site e confira a íntegra do livro especial de 30 anos do Sindpd.



Na primeira semana de setembro, o 
Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo (TRT-SP) tornou público o do-
cumento que ratifi ca as conquistas 
dos trabalhadores de TI na Campanha 
Salarial de 2014, bem como reitera 
a obrigatoriedade de pagamento do 
auxílio-refeição e/ou alimentação sem 
qualquer fator restritivo. 

A decisão atende ao embargo de de-
claração do Sindpd que, tendo verifi -
cado contradição na redação fi nal do 
acórdão de dissídio de greve, solicitou 
revisão da cláusula 17ª, cuja transcrição 
delimitava a concessão do benefício de 
VR a apenas algumas empresas do se-
tor com corpo de funcionários superior 
a 35 empregados. A partir de agora, as 
empresas não têm mais alegações para 
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Relatório do TRT 
confirma que todas 

as empresas do setor 
devem oferecer

o benefício
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Os mais de 546 Acordos Coletivos, assinados diretamente com as empresas de TI, 
foram determinantes para que o TRT atendesse às reivindicações da categoria

o não pagamento do VR. Afi nal, o TRT 
consolidou todas as cláusulas já sen-
tenciadas no julgamento de dissídio. 
“Neste contexto, corrigindo contradi-
ção existente na sentença normativa, 
devida a parcela auxílio-refeição e/ou 
auxílio-alimentação a todos os em-
pregados da categoria, independente-
mente do número de empregados da 
empresa, conforme determinado na 
fundamentação do Acórdão embarga-
do”, deliberou o Tribunal.

De acordo com o relatório de embargo 
de declaração, a Cláusula Décima Séti-
ma passa a admitir o seguinte texto:

“CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA | AU-
XÍLIO-REFEIÇÃO E/OU AUXÍLIO-ALI-
MENTAÇÃO

As Empresas deverão fornecer AUXÍ-
LIO-REFEIÇÃO E/OU AUXÍLIO-ALI-
MENTAÇÃO, a partir de 1º de janeiro 
de 2014, no valor mínimo de R$ 15,00 
(quinze reais) por dia para jornada de 
8 (oito) horas diárias e R$ 11,50 (onze 
reais e cinquenta centavos) para os 
que cumprem jornada de 6 (seis) ho-
ras, vinte e dois dias por mês, pagos 
antecipadamente ao mês, podendo as 
Empresas utilizar os benefícios da Lei 
do PAT - Lei nº 6.321, de 14 de abril de 
1976, regulamentada pelo Decreto nº 5, 
de 14 de janeiro de 1991, respeitadas,  
sempre, as condições mais vantajosas 
aos trabalhadores.

Parágrafo 1° - As Empresas pertencentes 
a grupos empresariais que já forneçam 
AUXÍLIO-REFEIÇÃO E/OU ALIMENTA-

ÇÃO a qualquer outra empresa do grupo 
obrigam-se a estendê-lo, nos mesmos pa-
râmetros, também para seus empregados 
abrangidos pela presente CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO.

Parágrafo 2º - As Empresas que já 
forneçam AUXÍLIO-REFEIÇÃO E/OU 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO para seus 
empregados deverão mantê-lo inde-
pendentemente do número de em-
pregados.”

O Sindpd dará continuidade às ações de 
cumprimento das cláusulas e benefícios 
conquistados pela categoria e garanti-
dos pelo Tribunal. 

Leia a íntegra do acórdão publicado 
pelo TRT no site do Sindpd.

“Agora podemos comemorar! As 
empresas pequenas não poderão 
recusar-se a pagar um benefício 
digno. Ficamos no aguardo para 
saber a data limite para o paga-
mento do retroativo.”
Humberto

“Nassif Systems Informática, hoje 
01/09/2014, nada de pagar VR. 
Presidente e diretoria do Sindpd, 
estou confi ando em vocês. Va-
mos pressionar e fazer cumprir o 
que foi determinado no TRT.”
Elza Ventura

“Vamos esperar que isso seja 
defi nitivamente resolvido e a 
cobrança e fi scalização sobre 
determinadas empresas sejam 
realizadas com mais rigor, a co-
meçar pela Indra.”
Flávia Ruggeri 
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A edição 2014 do Seminário de Pauta 
contará com a palestra do ministro An-
tonio José de Barros Levenhagen, presi-
dente do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). Levenhagen tem uma carreira 
de mais de 30 anos como magistrado e 
sempre foi um defensor dos direitos tra-
balhistas e da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 

O ministro incentiva programas como o 
de combate ao trabalho infantil e o de 
diminuição de acidentes de trabalho. 

A decisão da Justiça sobre o dissídio de 
greve dos trabalhadores de TI atendeu 
à boa parte das reivindicações da ca-
tegoria na Campanha Salarial de 2014. 
No entanto, e mesmo após a publica-
ção do acórdão, algumas empresas do 
setor continuam se recusando a cum-
prir a totalidade dos direitos garantidos 
pelo Tribunal Regional do Trabalho de 
São Paulo (TRT).

Sindpd inicia processos contra empresas 
que descumprem decisão do TRT 

Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho será palestrante no Seminário
de Pauta 2014

Antonio Levenhagen 
será homenageado 
pelo Sindicato com 

uma réplica do busto 
de Getúlio Vargas

Além de multa, Departamento Jurídico exige que empresários parem de 
sonegar direitos

Para isso, Levenhagen defende parce-
rias que permitam a divulgação de cam-
panhas que estimulem e conscientizem 
a sociedade sobre a importância destes 
temas. Por conta de seu trabalho em de-
fesa dos trabalhadores, o Sindpd home-
nageará Antonio Levenhagen com uma 
réplica do busto de Getúlio Vargas. “Ge-
túlio é o símbolo da luta pelos trabalha-
dores brasileiros. Tenho certeza de que 
o empenho do ministro Levenhagen faz 
jus a esta homenagem”, disse o presi-
dente Antonio Neto. Ministro Levenhagen recebeu um exemplar do livro sobre os 30 anos do Sindpd

Antonio Neto e dirigentes sindicais em reunião com o presidente do TST, Antonio Levenhagen

Atento às violações das conquistas dos 
trabalhadores, o Departamento Jurí-
dico do Sindpd já iniciou processo de 
notifi cação, por via judicial, para co-
brar das empresas a adoção de todas 
as cláusulas garantidas pela Convenção 
Coletiva de Trabalho, vigente até 31 de 
dezembro de 2014.

Até o momento, sete companhias de 
grande expressão receberam ações 
com pedido de cumprimento. De acor-
do com o Jurídico, mais 28 empresas 
serão intimadas. Neste sentido, a atu-
ação vigilante do Sindicato – por meio 
do núcleo de advogados – tem sido de 
extrema importância, já que impede a 
conduta equívoca de empresas que se-
guem desrespeitando conquistas legí-

timas dos profi ssionais de TI.

A diretoria do Sindicato solicita que 
os trabalhadores fi quem atentos às 
inadimplências das companhias e que, 
principalmente, encaminhem denúncia 
aos cuidados da Entidade para que, as-
sim, as devidas ações de cumprimento 
sejam empenhadas pelo corpo Jurídico.
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O vice-presidente da República, Michel 
Temer, foi homenageado pelo Sindpd 
com uma réplica do busto de Getúlio 
Vargas. Durante a cerimônia, Temer 
manifestou seu apoio à causa da regula-
mentação da profi ssão de Tecnologia da 
Informação, bandeira defendida e plei-
teada pelo Sindicato. “Quero dizer que 
serei advogado na causa da regulamen-
tação da profi ssão”, afi rmou durante 
seu discurso, sob intenso aplauso.

IMPORTÂNCIA DA HOMENAGEM

O busto de Getúlio Vargas é uma co-
menda oferecida pelo Sindicato a pou-
cas autoridades do País. Uma réplica 
está exposta na sede do Sindpd, inau-
gurada em 2010 pelos presidentes Dil-
ma Rousseff  e Luiz Inácio Lula da Silva.

“Quero ser advogado na causa da
regulamentação da profissão de TI”,
afirma Michel Temer

Vice-presidente da República assumiu o compromisso de lutar pela 
categoria durante homenagem recebida do Sindpd

Vargas é considerado pelo movimento 
sindical o presidente mais importante 
da história do Brasil por ter promovido 
o desenvolvimento econômico e imple-
mentado muitos direitos trabalhistas 
hoje consolidados. Além de Michel Te-
mer, receberam esta homenagem a pre-
sidenta Dilma Rousseff , o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, e o ministro 
do Trabalho e Emprego, Manoel Dias. 

Michel Temer recebeu a condecoração 
por sua trajetória política, ao conduzir 
e negociar a aprovação de diversas leis 
em benefício dos trabalhadores, como 
a Lei das Domésticas e o Marco Civil 
da Internet.

EMPENHO

O vice-presidente destacou a impor-
tância da Tecnologia da Informação 
para o Brasil. “Toda a modifi cação da 
comunicação no Brasil e no mundo se 
deu pela tarefa que os trabalhadores 
de TI desempenham. Eles constroem o 
mundo moderno”, ressaltou.

Michel Temer lembrou também o tra-
balho de Antonio Neto em defesa das 
bandeiras dos trabalhadores e a conso-
nância do governo com estas pautas. O 

vice-presidente lembrou a colaboração 
dele com os temas mais urgentes para 
o povo, além do apoio da presidenta 
Dilma Rousseff .

“Eu ia até a presidenta Dilma e dizia: 
‘Presidenta, nós temos de levar adian-
te este projeto’. Ela, imediatamente, 
aplaudia e apoiava. Vamos continuar 
em benefício de todos os trabalhadores 
e do povo brasileiro”, enfatizou Temer.
O vice-presidente reafi rmou seu orgu-
lho de representar o Brasil no governo 
federal. “Vale a pena estar na vida pú-
blica, ser brasileiro e participar deste 
governo. Muito obrigado pela home-

nagem e pelo apoio aos trabalhadores 
brasileiros”, concluiu Michel Temer.

Confi ra a galeria de fotos do evento 
no site do Sindpd.

“Toda a modificação 
da comunicação no 

Brasil e no mundo se 
deu pela tarefa que 
os trabalhadores de 
TI desempenham.”

Michel Temer recebe das mãos de Antonio Neto uma réplica do busto de Getúlio Vargas

Durante seu discurso, o vice-presidente se comprometeu a apoiar a regulamentção da profi ssão de TI

“Não sabia de tudo isso sobre o 
Sr. Michel Temer, fi quei surpreso. 
Sobre a regulamentação, será 
bem-vinda e, que, junto disso, 
tenhamos salários mais dignos.”
Fernando Souza 
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Para defender os trabalhadores dos pacotes de 
governo, Sindpd convoca profissionais à greve

Em seu 30º aniversário, Sindicato rememora anos 
de resistência e glórias em livro especial

O Sindpd acaba de tornar pública e 
impressa sua história em sintonia com 
as aspirações da classe trabalhadora. 
No texto, a Entidade registra não só 
o início de sua organização sindical, 
mas, especialmente, os cenários po-
lítico e econômico que determinaram 
as lutas e, por conseguinte, as trans-
formações nacionais. 

Dividido em cinco capítulos, o livro, 
em primeira intenção, põe luz sobre a 
incipiente, à época, carreira de Proces-
samento de Dados. Impulsionados pe-
las recém-chegadas tecnologias, estes 
profissionais aceitaram o desafio de 
conduzir o desenvolvimento do Brasil. 
No entanto, e por acreditar que o avan-
ço não deve ocorrer em detrimento 
dos direitos do trabalhador, surgiu a 
Associação dos Profissionais em Pro-
cessamento de Dados (APPD-SP) que, 
anos mais tarde, possibilitou a funda-
ção do Sindicato dos Trabalhadores em 
Processamento de Dados e Tecnologia 
da Informação do Estado de São Paulo 
(Sindpd), hoje o maior representante 
sindical brasileiro da categoria. 

Uma história
que transforma vidas

Com ilustrações dos primeiros compu-
tadores, CPDs e principais tecnologias 
da época, o livro avança para a narrati-
va do período histórico de 1990. Neste 
panorama, e sempre partícipe das lutas 
nacionais, o Sindpd ergueu-se resis-
tente contra as políticas Neoliberais 
que vislumbravam o capital a qualquer 
custo. Daquela década em diante, não 
houve nenhuma luta do povo brasileiro 
que não tenha contado com a militân-
cia do Sindicato. 

Tendo resistido contra a reforma da 
Constituição e da Previdência, que sob 
a ótica das conquistas sociais e traba-
lhistas representariam o retrocesso, 
a Entidade reconstrói os anos 2000, 
cujos cenários davam conta de um 
País muito mais conexo com as mu-
danças tecnológicas. 

Naquela época, o Sindpd já era aponta-
do como responsável pela construção 
de uma das mais consistentes Conven-

ções Coletivas de Trabalho (CCT), reco-
nhecida pelo DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) como uma das qua-
tro melhores do Brasil. 

Certo de que “não há outra forma para 
conquistar direitos negados, senão 
pela ação”, o Sindicato empenhou 
grandes mobilizações contra o desres-
peito do empresariado, também regis-
tradas, com a devida fidelidade, em sua 
obra de 30 anos. 

Por fim, e consciente de que ainda há 
muito por fazer em defesa dos profis-
sionais do setor, o Sindpd apresenta 
capítulo sobre as principais tendências 
e desafios sob a ótica do mercado e dos 
direitos dos trabalhadores em Tecno-
logia da Informação para os próximos 
anos. Afinal, o futuro da TI é também o 
futuro dos brasileiros.

Veja o livro dos 30 anos no site 
do Sindpd.

Trabalhadores aguardando julgamento do dissídio de 1988, em frente ao TRT
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No final de agosto, o Clube Esperia, lo-
calizado na capital paulista, foi palco 
para a noite de homenagens e come-
moração dos 30 anos do Sindicato. Au-
toridades, deputados, diretores do Sin-
dpd e dirigentes de sindicatos coirmãos 
participaram do evento que expressou 
a importância da Entidade para o cená-
rio político nacional.

Durante o ato solene, o Sindpd recebeu 
homenagem da Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo (Alesp), por 
iniciativa dos deputados Baleia Rossi 
e Jorge Caruso (PMDB-SP). A moção, 
em honra às três décadas de intensa 
atuação sindical, simboliza o prestígio 
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e a credibilidade conquistados por este 
Sindicato desde o início de sua jornada. 

O Sindpd prestou deferência a Luiz An-
tonio de Medeiros, superintendente re-
gional do Ministério do Trabalho e Em-
prego, e os deputados estaduais Baleia 
Rossi e Jorge Caruso. 

Na ocasião, o presidente Antonio Neto 
rememorou os desafios iniciais da edi-
ficação da entidade que, ao longo dos 
anos, conseguiu estabelecer uma his-
tória sólida e irretocável em defesa dos 
profissionais de Tecnologia da Informa-
ção, cujo apoio e união proporcionaram 
conquistas históricas sem precedentes 

para todo o setor. “Somos uma cate-
goria pioneira em muitas conquistas, a 
exemplo da redução da jornada de tra-
balho para 40 horas semanais. Busca-
mos nos organizarmos para combater a 
exploração do patrão, tendo ainda que 
enfrentar o preconceito dos demais 
colegas do chão de fábrica, que nos 

achavam aburguesados. Hoje estamos 
conectados, de uma forma ou de outra, 
com cada ser humano do Planeta. Esta 
responsabilidade nos remete, talvez, a 
outra característica que tem marcado 
as diversas diretorias do Sindpd, que é 
a participação ativa nos mais importan-
tes processos políticos do nosso País e 
fora dele”, ponderou Neto. 

A diretoria do Sindpd reafirmou a mis-
são de impulsionar o desenvolvimento 
do Brasil, com justiça social e em con-
sonância com as necessidades dos pro-
fissionais de TI. 

Ao final do ato solene, Neto agradeceu 
a todos que contribuíram, cada qual à 
sua maneira, para a história de vitórias 
do Sindicato. “Refiro-me aos heróis 
anônimos, aos trabalhadores, familia-
res, funcionários, parceiros e muitos 
outros que colocaram o seu tijolinho 
nesta robusta fortaleza chamada Sin-
dpd. A cada um e a todos o nosso mais 
profundo e sincero agradecimento”, fi-
nalizou o presidente. 

Confira a galeria de fotos do evento 
no site do Sindpd.

Antonio Neto relembra as principais conquistas da categoria ao longo dessa trajetória

Diretoria executiva e vice-presidente da República, Michel Temer, durante cerimônia de celebração dos 30 anos do Sindicato

Sindpd celebra 
três décadas de 
compromisso com 
os trabalhadores

Em ato solene, Antonio Neto lembrou 
jornada vitoriosa que, ao longo dos anos, 
transformou vidas
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O Sindpd foi condecorado pela As-
sembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp) com uma honraria pro-
posta pelos deputados Jorge Caruso e 
Baleia Rossi (PMDB-SP) para homena-
gear os 30 anos da Sindicato. A moção 
reconheceu o trabalho desenvolvido 
pela entidade em defesa dos direitos 
dos trabalhadores de TI e do desenvol-
vimento do setor. 

Na homenagem, Baleia Rossi lembrou 
a contribuição do Sindpd e dos traba-
lhadores para que o Brasil esteja entre 
os líderes do mercado de TI. “O País só 
está preparado para os desafios tec-
nológicos que se impõem graças ao 
esforço de entidades como o Sindpd. 
São homens e mulheres que têm luta-
do e se esforçado para a construção de 
um futuro real”, afirmou. 

Jorge Caruso ressaltou a importância e 
o trabalho do Sindicato. “O Sindpd tem 
uma diretoria atuante, e por isso os tra-
balhadores de TI de São Paulo assina-
ram este ano um dos melhores Acordos 
Coletivos de Trabalho”, disse. 

Para Antonio Neto, a homenagem pro-
posta pelos deputados dignifica todos 
os trabalhadores que fazem o Sindicato 
acontecer e existir. “É um grande orgu-
lho ter companheiros tão combatentes 
e leais. A luta por uma sociedade mais 
igualitária começa com a luta dos tra-
balhadores. Também quero lembrar 
que só existimos porque temos funcio-
nários que ajudaram a construir cada 
tijolo do Sindpd”, concluiu.

Confira a galeria de fotos do evento 
no site do Sindpd.

Ato lembrou o trabalho do Sindicato para o setor de 
Tecnologia da Informação

Assembleia Legislativa de SP 
homenageia 30 anos de 
empenho e dedicação

A diretoria do Sindpd, ao longo dos anos, sempre esteve comprometida com as necessidades do trabalhador de TI

Deputados Jorge Caruso e Baleia Rossi (PMDB-SP) foram os idealizadores da moção honrosa

www.sindpd.org.br8

especial 30 anos
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O Sindpd recebeu homenagens e congratulações de diversas entidades governamentais por meio 
de moções honrosas propostas por Câmaras Municipais do Estado de São Paulo.

Câmaras Municipais reconhecem 
jornada histórica do Sindicato
Casas legislativas de Araçatuba e Araraquara 
prestigiaram a Entidade durante o mês de agosto

9

A Câmara de Vereadores de Araçatuba, em sessão extraordinária, aprovou a concessão de Voto de Aplauso - uma das principais honrarias da casa – ao Sindpd.
A homenagem é destinada a entidades civis que se destacam por serviços prestados à sociedade. Na ocasião, o Sindicato foi representado por José Gustavo
Oliveira, secretário-geral; Antonio Randolfo, secretário para assuntos de saúde; Ademir Francisco, secretário de relações sindicais; e pelos diretores das 
regionais, Walter Volpe (Araçatuba), Loide Mara Belchior e Ismael Antonio de Souza (Campinas), Luis José Garcia (São José do Rio Preto) e Wagner Grassi 
Gomide (Bauru).

O Sindpd foi agraciado com moção honrosa oferecida pela Câmara 
Municipal de Araraquara, por iniciativa do vereador Aluisio Braz, em 
reconhecimento à importância do Sindicato para o desenvolvimento 
do município. No mês de agosto, o prefeito de Araraquara, Marcelo 
Barbieri, também enviou ofício cumprimentando a Entidade pelo seu 
compromisso incondicional com as necessidades dos trabalhadores.

Antes de findarem as celebrações do 30º aniversário do Sindicato, a 
Prefeitura de Gavião Peixoto, por meio da figura de Gustavo Martins 
Piccolo, também apresentou ofício especial em homenagem ao Sin-
dpd. No documento, Peixoto lembrou a importância da atuação da 
Entidade para a ampliação dos direitos garantidos pela Convenção 
Coletiva de Trabalho.
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mobilização

Cresce número de acordos de PLR 
firmados pelo Sindpd
Propostas apresentadas no mês de agosto devem favorecer mais de 
2.350 profissionais do setor
Desde o início do mês de agosto, o Sindicato, em 
articulação com as comissões de funcionários, 
conseguiu firmar acordos de PLR (Participação nos 
Lucros e/ou Resultados) com 14 empresas do setor, 

que devem beneficiar mais de 2.350 profissionais. 

Participaram das negociações os diretores do 
Sindpd, Adriana Hilário, Antonio Sergio Stolagli, 

Edison Galli, Ismael Antonio de Souza, Izabella 
Tsai Kawase, Joel Chnaiderman, Loide Mara Va-
lent Belchior, Paulo César de Almeida, Sandra Ma-
ria Domingues, Sérgio Elias Rosa e Walter Volpe.

“Justiça seja feita! Fiz um comentário dizendo que a fiscalização 
não cobra das empresas com poucos funcionários, mas não cul-
po o Sindpd. Este, que tem feito um bom trabalho, se esbarra nas 
nossas leis. Eu apenas quis dizer que fica difícil para o funcionário 
denunciar. Talvez não seja nem essa a intenção do funcionário, 
mas apenas que a coisa realmente funcionasse.”
Edson

“Parabéns às diretorias da Hipcom, Argo IT e do Sindpd por mais 
essa vitória. Espero que todos os profissionais de TI e Processa-
mento de Dados e Informática possam desfrutar dessa conquista!”
Elza Ventura

Jul/Ago/Set/2014

DS Processamento Eletrônico de 
Dados

A frequência dos funcionários defini-
rá o percentual da PLR. A remunera-
ção, em duas parcelas, está agendada 
para os dias 8 de setembro e 8 de no-
vembro de 2014. 

Ícaro Technologies 

O pagamento irá considerar salários-
-base de junho a dezembro de 2014, 
assim como o alcance das metas cor-
porativas, de equipe e desempenho.

Matera Systems e MTCT Serv. em 
Inf.

A remuneração baseia-se no percen-
tual dos resultados líquidos das em-
presas, bem como no cumprimento 
das metas individuais.

Advanced Iteam

O acordo atende ao período de 1º de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 
2014. Mediante cumprimento das 
metas, o plano vai favorecer mais de 
20 funcionários.

Lodestone

O plano de PLR apresentado pela 
empresa propõe meta que depen-
derá do lucro líquido, tempo de alo-
cação do empregado e avaliação de 
desempenho. 

Grupo Linx

O novo acordo favorecerá 600 profis-
sionais. A remuneração será paga em 
duas parcelas semestrais, mediante 
cumprimento das metas estabeleci-
das pelo Grupo.

Argo IT

A remuneração será paga até 31 de 
março de 2015 e terá como métrica 
geral o desempenho individual de 
cada profissional e o tempo de regis-
tro na empresa.

Iastech

A proposta determina o pagamento 
do benefício em parcela única e es-
pecifica as métricas de remuneração, 
neste caso, a lucratividade líquida.

Hipcom

O benefício deverá ser pago em duas 
parcelas. Os diretores do Sindpd ex-
puseram as métricas para a PLR, den-
tre elas: assiduidade, desempenho e 
controle de ponto. 

Jamm Tecnologia Informática

A proposta será quitada dia 30 de 
março de 2015 em parcela única, con-
dicionada à obtenção de lucro e assi-
duidade dos empregados.

E-finance e Disoft Solutions

A remuneração extra favorecerá 17 
profissionais e terá como base de cál-
culo metas financeiras de rendimento.

CI&T

O novo convênio, que estabelece re-
muneração para os anos de 2014 e 
2015, deve favorecer mil funcionários.
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A prefeitura de Araraquara acaba de 
promulgar a Lei nº 8.240/14, que re-
gulamenta o Polo de Tecnologia da ci-
dade. O objetivo é incentivar o desen-
volvimento sustentável, econômico, 
sociocultural e tecnológico da região. 

Assinado pelo prefeito Marcelo For-
tes Barbieri (PMDB-SP), a norma 
pretende tornar Araraquara uma re-
ferência no setor de software e ser-
viços de Tecnologia da Informação.

Prefeitura de Araraquara promulga lei 
de incentivo ao setor de TI

mercado

TI é protagonista na alta de salários no Brasil
A Catho acaba de divulgar os resulta-
dos da 47ª edição da Pesquisa Salarial 
e de Benefícios. O levantamento, re-
alizado de forma trimestral, aponta 
que os profissionais de Tecnologia da 
Informação são os responsáveis pelas 
melhores estatísticas de empregabili-
dade e remuneração do País. 

De acordo com o estudo, que contou 
com mais de 497 mil entrevistados em 
1.580 cidades brasileiras, a alta dos 

salários no setor é reflexo dos inves-
timentos em infraestruturas de tec-
nologia e da falta de capital humano 
especializado. 

O TOP 15 de salários em cargos de 
TI mostra que o mercado permane-
ce aquecido para estes profissionais. 
Segundo os dados, Administrador 
de Banco de Dados (DBA) é o cargo 
que melhor remunera, com média 
salarial de R$ 5.930,40. Arquiteto de 

Sistemas e Arquiteto de Java apare-
cem na segunda e terceira coloca-
ções do ranking. 

A qualificação também é fator decisi-
vo para o aumento da remuneração. 
Uma análise das áreas mostra que o 
profissional de Arquitetura da Infor-
mação com mestrado ou doutorado 
pode ganhar até 74,7% a mais do que 
os com graduação.

Por meio da isenção do pagamento do 
IPTU pelas empresas - em troca da ma-
nutenção de empregos e abertura de 
vagas para estágios -, o programa prevê 
desconto de 50% até 100% do Imposto 
nos próximos 15 anos e redução de 2% 
na alíquota sobre o ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Para aproveitar as vantagens, as com-
panhias devem empregar alunos ins-
critos nos cursos de formação e qua-

lificação tecnológica – promovidos 
ou credenciados pela prefeitura –, na 
proporção mínima de um estagiário/
aprendiz para cada 10 funcionários.
De acordo com Daniel Forini, dire-
tor do Sindpd de Araraquara,  a re-
dução dos impostos  contribui para 
o fortalecimento da categoria. “Isso 
é uma forma de incentivar as em-
presas a crescerem e, assim, haverá 
mais postos de trabalho e mais pro-
fissionais serão contratados”, explica.

O Grupo de Desenvolvimento Econô-
mico (Gede) será o responsável por 
avaliar e fiscalizar o cumprimento 
das normas. Além disso, as compa-
nhias deverão comprovar a execução 
integral das condições e requisitos 
estabelecidos por meio de relatórios 
anuais enviados à Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia, Turismo e Desenvol-
vimento Sustentável de Araraquara. 

Jul/Ago/Set/2014

Benefícios 
criados pelo 

município têm 
o objetivo de 
ampliar Polo 

de Tecnologia

Na foto: prefeito de Araraquara, Marcelo Barbieri, e o diretor do Sindpd, Daniel Forini

Parabéns, Sindpd, por seus esforços e persistência. Espero que 
agora a empresa em que trabalho finalmente se renda e pague o 
que nos é devido, porque alegam ter entrado com recurso e tere-
mos que aguardar até dois anos! Direito adquirido, sacramentado 
pelo TRT, e ainda contestam. Que país é esse?
Lúcia Guerreiro

Espero que seja aplicado o quanto antes e que as empresas 
cumpram com o acordo. Esta diferença será de uma grande 
valia a todos nós!
Jorge Tavares
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sindical

“Um povo que não 
preserva sua história 

jamais será um
povo livre”,

afirma Neto em ato sindical 
Em julho, o Grupo de Trabalho “Ditadura e Repressão aos Trabalhadores, às 
Trabalhadoras e ao Movimento Sindical” (GT13) da Comissão Nacional da 
Verdade (CNV), em parceria com a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), 
organizou o “Ato Sindical Unitário em Homenagem à Memória dos que Luta-
ram. Para que sua Luta seja Eternizada”. O evento foi realizado em Sorocaba 
e homenageou a resistência dos trabalhadores e dirigentes sindicais ferroviá-
rios, metalúrgicos, têxteis e rurais do interior de São Paulo contra a ditadura. 
Personalidades, políticos, trabalhadores, dirigentes sindicais e familiares dos 
homenageados participaram do encontro.

LUTA DOS TRABALHADORES
O presidente Antonio Neto é filho de um dos homenageados: Guarino Fer-
nandes, líder dos ferroviários em Sorocaba. Neto lembrou o caráter de res-
gate da memória daqueles que contribuíram para a história do Brasil. “Estou 
absolutamente emocionado de estar hoje ao lado de velhos companheiros. 
Precisamos resgatar a memória desses heróis e seus familiares e exigir que 
o Estado peça desculpas e repare a crueldade e a injustiça que cometeram”, 

Evento, em Sorocaba, homenageou 
mais de 80 ferroviários, têxteis, 
metalúrgicos e rurais do interior,
que resistiram e lutaram contra
a ditadura militar

Trabalhadores, dirigentes e autoridades participaram do Ato Sindical em Sorocaba

Os homenageados rece-
beram diploma e placa 

em reconhecimento à luta 
contra a ditadura

João Vicente Goulart,
Antonio Neto e Rosa Cardoso 
defenderam o resgate da 
memória dos torturados

destacou o presidente. João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João 
Goulart (Jango), afirmou que é fundamental homenagear todos que lutaram 
por um Brasil mais justo, com melhor distribuição de renda. Goulart lembrou 
a luta do pai. “A batalha pelas reformas de base que Jango tanto almejou não 
acabou. Precisamos apoiar os conselhos populares, criados e estimulados 
pelo governo, para mantermos acesa a chama da participação do povo nas 
decisões mais importantes para os trabalhadores e para o Brasil”, ressaltou. 

Para Rosa Cardoso, membro da CNV, a luta pela verdade não se esgota. A co-
ordenadora afirmou que é imprescindível responsabilizar os financiadores do 
Golpe de 1964. “Os trabalhadores foram atacados tanto pelos militares como 
pelos empresários, que patrocinaram e apoiaram o golpe. As empresas entre-
gavam listas sujas com nomes de funcionários aos militares. Estes nomes não 
eram de bandidos, mas trabalhadores e trabalhadoras que lutavam pelo fim 
das injustiças e da exploração da mão de obra”, destacou. 

Assista ao vídeo e veja as fotos do evento no site do Sindpd.
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Getúlio Vargas foi, sem dúvida, o melhor presidente do 
Brasil. Liderou os partidos, governou com todas as clas-
ses sociais e foi amado pelo povo. Enfrentou e venceu 
as oligarquias. Criou, a partir da Revolução de 30, uma 
nação soberana e independente. 

Os trabalhadores passaram a sonhar e a lutar por uma 
vida mais digna, bem como pelo direito de olhar para os 
seus filhos e dizer que eles terão oportunidades de se ali-
mentar, estudar e crescer, como todos os cidadãos.

Vargas criou as leis trabalhistas e alicerçou o desenvolvi-
mento do País. Foi ele o criador da Petrobras. Com sua 
morte, evitou o golpe de 1954. Por causa dele, a Petro-
bras rasgou o subsolo e entrou pelo mar.

Hoje, os brasileiros são donos de uma das maiores re-
servas de hidrocarbonetos do Planeta. Sessenta anos 
após seu suicídio, tudo o que o presidente fez é atual. 
Tudo o que ele disse também. Getúlio pôs em prática o 
que dizia em seus discursos. Sabia que a sua obra era o 
início do que viria depois, no futuro, e que, um dia, os 
trabalhadores chegariam ao governo. Como aconteceu 
com Lula. 

Fundador dos extintos PSD e PTB, ele ensinou que só 
é possível para um país se desenvolver se a finalidade 
for a de proporcionar aos homens, mulheres e crianças 
a existência digna, segura, próspera e confortável a que 
têm direito. Ele deu prioridade à planejada presença do 
Estado na economia. 

O presidente sabia que sem incentivos adequados aos 
empresários e aos trabalhadores e sem a participação do 
Estado não há desenvolvimento pleno. Foi necessário 
passarmos pela consumada leviandade do Neoliberalis-
mo para que o povo absorvesse com mais profundidade 
os ensinamentos que defendem o desenvolvimento e 
têm a ver com as ideias de Vargas. 

Já esteve à frente do governo brasileiro um trabalhador 
que se despediu da Presidência da República após oito 
anos de administração pelo voto popular. Lula trouxe de 
volta a obra getulista. Reestruturou o Estado e diminuiu 
as distâncias sociais entre os brasileiros, aumentadas a 
partir do Golpe de 1964. 

Para prosseguir com a obra do Brasil, nação iniciada 
por Getúlio, o governo Lula teve como base, entre ou-

tras coisas, o Programa de Aceleração do Crescimento, 
a reconstrução da Petrobras, a valorização gradual e 
constante do salário mínimo, a geração de empregos e 
a preocupação com as questões sociais.

O compromisso dos trabalhadores e dos cidadãos enga-
jados no trabalhismo histórico é o de completar a obra 
de Getúlio. Os herdeiros de Vargas são todos os que for-
mam o povo brasileiro. O nome do presidente Getúlio é 
a nossa bandeira de luta. Usaremos os seus ensinamen-
tos, sempre, para ajudar a desenvolver este país até a 
sua plenitude.

*Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Pro-
cessamento de Dados e Tecnologia da Informação do 
Estado de São Paulo (Sindpd) e da Central dos Sindica-
tos Brasileiros (CSB)
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Como não poderia deixar de ser, a triste notícia de faleci-
mento do diretor Francisco Carlos Beserra abateu-se so-
bre todos que conheciam sua trajetória heroica na Terra. 

Por isso, e para preservar sua memória, o Sindpd decidiu 
atribuir  o nome do diretor à sede campestre da Entida-
de. Localizada na cidade de Mogi das Cruzes, a estrutura 
do sítio pretende ser espaço de manutenção do lazer e 
bem-estar dos associados e seus dependentes. 

A homenagem, segundo o presidente Antonio Neto, é 
modo simbólico de eternizar a importância de Francis-
co que, por anos, foi inspiração para todos os diretores. 

“Chicão, exemplo de combatividade, dedicação, militân-
cia e amor à família, sintetiza muito do que é este Sindi-
cato. Nenhuma linha de nossa história seria escrita desta 
forma, não fossem estes preceitos encontrados em todos 
e, especialmente, no Francisco”, concluiu Neto.

“Chicão”, como se tornou conhecido pelos companhei-
ros e amigos, completaria 61 anos em outubro, e, assim 
como fez ao longo de sua jornada, lutou bravamente 
contra o câncer.

Exemplo de perseverança, a história de Francisco re-
gistra as batalhas de um homem aguerrido e sempre 

em defesa dos trabalhadores. Reintegrado ao corpo de 
funcionários do Serpro, após demissão por motivação 
política, Francisco ergueu forte militância para proteger 
os direitos dos profissionais de TI, unindo-se, posterior-
mente, à diretoria do Sindpd.

Para o relato desta trajetória, as palavras findam. Justiça 
não se faria ao resumir em tão poucas linhas a narrativa 
de uma vida memorável. Para o Sindicato, “Chicão” foi 
mais que um companheiro de luta, foi amigo. Alguém 
que sempre tinha um sorriso largo para oferecer a todos.

Nova sede campestre do Sindpd 
receberá o nome do aguerrido diretor, 
que faleceu vítima de câncer 

Getúlio sabia que a sua obra era o início
do que viria no futuro e que, um dia,
os trabalhadores chegariam ao governo,
como foi com Lula
Antonio Neto*

A obra de Getúlio

Getúlio Vargas

Jul/Ago/Set/2014

Sindicato homenageia
trajetória histórica
de Francisco Carlos Beserra
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social

A diretoria regional do Sindpd de Araraquara 
esteve reunida com a Gerência Regional de Tra-
balho e Emprego (GRTE) da cidade para discu-
tir as irregularidades na BRX Software Ltda. 

Na ocasião, o diretor do Sindicato, Daniel Fo-
rini, delatou o atraso no pagamento do 13º 
Salário do ano de 2013 e da 1ª parcela corres-
pondente ao período de 2014. Além do indí-
cio de descumprimento de outras cláusulas 
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), a 
empresa também foi denunciada por tentar 
mudar o enquadramento sindical para, as-
sim, precarizar as condições de trabalho e 
reduzir direitos. 

Durante a audiência de conciliação, a GRTE de 
Araraquara sentenciou que os profissionais da 
BRX Software continuarão representados pelo 
Sindpd, bem como estabeleceu datas para a 
regularização dos pagamentos atrasados e de-
mais inadimplências. 

De acordo com Daniel Forini, qualquer movi-
mento da empresa no sentido de alterar equi-
vocadamente o enquadramento sindical deve 
ser denunciado ao Sindpd. “Essa vitória atende 
ao clamor dos funcionários da BRX, que não 
queriam perder tudo que os trabalhadores ha-
viam conquistado por meio da representação 
do Sindicato”, concluiu Forini.

Diretoria denuncia 
irregularidades na 

BRX Software

Além de descumprir 
normas da CCT, 

empresa tentava alterar 
o enquadramento sindical

Filósofo palestrou sobre ética e relacionamento 

interpessoal para funcionários e diretores

O Sindicato, em parceria com Pontua, 
realizou mais uma edição do curso de 
qualificação profissional. O programa 
propôs discussão sobre Ética e Rela-
cionamento Interpessoal por meio de 
palestras, debates e dinâmicas. No 
primeiro dia, os profissionais partici-
param da tradicional Sessão Pipoca 
que, em função do tema escolhido, 
exibiu o filme O voo, interpretado por 
Denzel Washington. Já no segundo 
dia, os participantes aguardavam com 
ansiedade a palestra do professor e 
filósofo Mario Sergio Cortella, cujas 
obras põem luz à matéria de estudo.

Longe de oferecer receita definitiva 
sobre o conceito de ética no ambien-
te profissional, Cortella propôs uma 
abordagem baseada em cinco valores 
de convívio: humildade, sincerida-
de, integridade, pluralidade e solida-
riedade. De acordo com o filósofo, 
tais virtudes são cruciais para que a 
vida em sociedade seja mais digna. 
Afinal, para ele “a finalidade da éti-
ca é uma só: proteger a decência”.

Durante 1h30 de palestra, o professor 
explicou a importância de cada valor 
para a ideia de uma vida que consi-

Sindpd recebe
Mario Sergio Cortella
em nova etapa do programa 
de qualificação profissional

ga, de fato, ser social. “Ser humano 
é ser igual. Há homens e mulheres 
diferentes, mas não desiguais. É pre-
ciso reconhecer que a minha liberda-
de não acaba quando termina a do 
outro, afinal, ser humano é ser jun-
to, e nenhum de nós conseguiria sê-
-lo de outro modo”, afirmou Cortella.

Para o presidente Antonio Neto, o 
tema proposto para esta edição do 
programa de qualificação reforça o 
compromisso do Sindpd de investir na 
capacitação dos profissionais que tanto 
contribuem para o crescimento da En-

tidade. “Ser um bom profissional não 
significa apenas ter conhecimentos 
técnicos, mas ser ético e manter bons 
relacionamentos interpessoais. Afinal, 
essas práticas são partes integrantes e 
fundamentais para o pleno desenvol-
vimento do trabalho”, concluiu Neto.

Ao final da palestra, cada partici-
pante recebeu uma edição do li-
vro Pensar bem nos faz bem!, auto-
grafada por Mario Sergio Cortella. 

Durante palestra, Mario Sergio Cortella explicou a importância 
dos valores de convívio para a plena vida social
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Vem aí o Seminário 
de CIPAs 2014 

AGENDA

A participação nos Seminários da Co-
missão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA) se faz, a cada ano, mais 
importante para o bom desenvolvi-
mento do trabalho e para a preserva-
ção da saúde do profissional de Tec-
nologia da Informação. Prova disso 
é a realização, no próximo dia 18 de 
setembro, da 14ª edição do evento. 

A profissão, que traz para o merca-
do cerca de 60 mil profissionais por 

ano, está em ascensão e, com ela, os 
casos de estresse também aumen-
tam. Por isso, as palestras do 14º 
Seminário de CIPA abordarão temas 
como qualidade de vida, prevenção, 
alimentação e demais assuntos li-
gados à saúde física e mental dos 
associados, que são diariamente ex-
postos a altos níveis de estresse. O 
objetivo das palestras é auxiliar no 
processo de conhecimento e moni-
toramento dos limites de cada um 
no exercício do trabalho; e fora dele.

A próxima edição contará com a pa-
lestra do professor Marcio Atalla, au-
tor de referência nacional em saúde 

e qualidade de vida, e apresentador 
do programa Medida Certa, do Fan-
tástico; Magda Costa, psicóloga co-
laboradora dos setores de pesquisa 
e tratamento do núcleo de Depen-
dências de Tecnologias do Programa 
Ambulatorial Integrado dos Trans-
tornos do Impulso (PRO-AMITI); 
Glene Rodrigues, médica respon-
sável pelo atendimento dos asso-
ciados no Sindpd, especializada em 
ginecologia, sexualidade e terapia 
comportamental; e Marcia Suzuki, 
massoterapeuta formada em TI, es-
pecializada no tratamento de LER 
(Lesão por Esforço Repetitivo), com-
pletam a relação de palestrantes.

O evento acontecerá no Hotel 
Panamby, na Avenida Ordem e 
Progresso, 115 – Barra Funda. 
Inscreva-se e ajude o Sindpd a me-
lhorar ainda mais a saúde e a pro-
dutividade dos profi ssionais de TI! 

º

Jul/Ago/Set/2014

TRAZ O REINO ANIMAL PARA O DIA DAS CRIANÇAS 
Prepare-se: no próximo dia 11 de outubro, às 12h, será realizado o 5º Fes-
tival Criança Feliz, evento que celebra o Dia das Crianças. Em parceria 
com a Igreja Quadrangular, o Sindpd oferece aos associados e à comuni-
dade uma festa repleta de atrações infantis, lanches e guloseimas.

Neste ano, com o tema “Reino Animal”, a criançada poderá se divertir 
com personagens como o leão, a abelha, a formiga, a joaninha, o ursinho 

5º FESTIVAL 
CRIANÇA FELIZ

Puff, entre outros, que animarão ainda mais a comemoração. Atividades 
lúdicas, teatro infantil e brinquedos interativos farão parte da festa, além 
da distribuição de brindes especiais.

Participe! A festa será realizada na Praça Olavo Bilac - localizada ao 
lado da sede do Sindicato, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo.

Desde 2007 nenhuma empresa de TI do 
estado de São Paulo pode reter Impos-
to de Renda (IR) na fonte sobre os valo-
res pagos a título de férias, vencidas ou 
proporcionais, além do terço constitu-
cional, na rescisão do contrato de tra-
balho de seus empregados. A conquista 
foi obtida pelo Sindpd, na ocasião, por 
meio da decisão da 23ª Vara Federal de 
São Paulo, nos autos do Mandado de 
Segurança impetrado pelo Sindicato. 

Agora, em decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), esta vitória passa a se 
consolidar em nível nacional e valer para 
profi ssionais de, pelo menos, mais cinco 

Tese jurídica do Sindpd de IR sobre férias 
começa a se consolidar em âmbito nacional

Ação ganha pelo 
Sindicato já vale 

para todos os 
profissionais de TI

entidades de classe no Brasil. Associa-
ções que representam delegados da Po-
lícia Federal, técnicos e auditores da Re-
ceita Federal conseguiram o benefício.

LUTA DA ENTIDADE
O veredicto da 23ª Vara do Trabalho, 
em 2007, a favor da reivindicação do 
Sindpd colocou fi m a um confl ito que 
se travava entre as empresas de TI e o 
Sindicato, que ressalvava, nos Termos 
de Rescisão de Contrato de Trabalho, a 
ilegalidade da retenção de imposto de 
renda sobre as férias pagas quando da 
quitação das verbas. As férias, pagas 

em rescisão, não caracterizam enrique-
cimento, e sim indenização pela priva-
ção de um direito irrenunciável.

Na época, o Departamento Jurídico do 
Sindpd afi rmou que não se tratava de 
liminar, mas de julgamento de mérito, 
de sentença, do Mandado de Segu-
rança. O Sindicato notifi cou o Seprosp 
para que as empresas não retivessem 
o Imposto de Renda calculado sobre 
férias e adicional de 1/3 pagos na resci-
são, uma vez que tal valor pertence ao 
empregado, devendo ser incorporado 
no crédito rescisório.



Ubatuba:
cidade plural na 

arte do lazer 

SINDPD EM UBATUBA

O Sindpd conta com uma infraestrutura completa para os associados e a família planejarem uma aconchegante estadia na Colônia de 
Férias em Ubatuba. Localizada a poucos metros da Praia do Lázaro, a cerca de 10 km do centro, a Colônia oferece apartamentos com 
acomodação para até seis pessoas, além de piscina, churrasqueira, salão de jogos e preços especiais para baixas temporadas. Fique 
atento às datas dos sorteios de estadia e confi ra condições especiais de pagamento.

Entre em contato com o Departamento Social pelo telefone (11) 3823.5600 ou mande e-mail para
benefi cios@sindpd.org.br e saiba mais.

Esperamos você e sua família para uma visita!

Foto: Divulgação

benefícios Jul/Ago/Set/2014

Quer viajar? O Sindpd oferece condições especiais 
para o associado que pretende conhecer Ubatuba. 
Localizada a cerca de 220 km da capital, a cidade de 
Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo, foi 
escolhida pelo Sindpd para sediar uma das Colônias de 
Férias do Sindicato.

Ubatuba, nome oriundo de Ubá (canoa) e Tuba (mui-
tas), é palco de diferentes atrações que ocorrem anual-
mente em todas as temporadas, sendo, de acordo com 
o website Turismo em São Paulo, a quarta mais procu-
rada pelos turistas em nível nacional. E acredite: a bai-
xa temporada reserva uma gama de possibilidades que 
devem ser exploradas pelo visitante.

UBATUBA PARA PASSEIO...

Apesar de suas belezas naturais distribuídas pelas mais 
de 70 praias e cachoeiras, o município abriga ativida-
des como o Projeto Tamar, onde o turista pode visitar 
tanques de tartarugas marinhas vindas da iniciativa de 
proteção e preservação das espécies; e o Aquário de 
Ubatuba, responsável pela conservação do oceano. 

O ecoturismo é, certamente, um dos destaques das 
atividades. Por isso Ubatuba é considerada referência 
mundial em birdwatching (observação de aves), hobby 
praticado por mais de 80 milhões de pessoas em todo o 
mundo, segundo a associação especializada American 
Birding Association (ABA). 

Além de desfrutar da qualidade ambiental - Ubatuba 
tem um dos maiores índices de Mata Atlântica preser-

vada do Brasil -, muitos turistas visitam a cidade a fi m 
de conhecer o Parque Estadual da Ilha Anchieta, habi-
tado por comunidades tradicionais quilombolas, indí-
genas e caiçaras, que mantêm suas tradições e costu-
mes preservados. 

...PARA OS ESPORTES

Entre os dias 19 e 28 de setembro, a cidade foi esco-
lhida para a realização da etapa brasileira do Circuito 
Mundial de Corrida de Aventura, considerado o maior 
do estilo das Américas, com aproximadamente 500 
km de percurso percorridos na Serra do Mar e na re-
gião do Vale do Paraíba. Aos amantes de esportes, essa 
atividade é a mais completa por reunir categorias de 
trekking, bike, canoagem, natação e técnicas verticais.

Em outubro acontece a tradicional Ubatuba Night Run, 
e em novembro, o Ubatuba Trail Run, além da prática 
de esportes náuticos e de aventura o ano todo. Para 
mais informações sobre os eventos e as inscrições, 
acesse o site www.ubatuba.sp.gov.br.

..E PARA A CULINÁRIA!

O município possui cerca de 300 restaurantes, que vão 
dos mais simples aos mais requintados. Quase sempre 
especializados em peixes e frutos do mar, oferecem 
aos apreciadores da boa comida regional temperos e 
sabores que agregam um toque especial à forte pre-
sença da culinária internacional.


