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A grande participação dos associados 
na Campanha Salarial deste ano foi 

decisiva para a nossa vitória. Além de um 
aumento significativo, conquistamos a 
redução de jornada para 40 horas sema-
nais que entrará em vigor no próximo dia 
1º de janeiro.

Aumentar ainda mais este apoio e a mo-
bilização da categoria é fundamental para 
assegurarmos nossas conquistas.

E a nossa luta já começou. A diretoria 
se reuniu para definir as principais ban-
deiras de luta da nossa Campanha Salarial 
2011. Concentraremos esforços para ob-
ter um aumento real de salário que reflita 
o crescimento do país e do setor; busca-
remos a participação nos lucros e resul-
tados, além de vale refeição para toda  
a categoria.

Esta pauta – que contempla outras pro-
postas – está embasada nas inúmeras su-
gestões enviadas pelos companheiros por 
meio de nosso site, referendando ainda 
mais os nossos pleitos e inaugurando uma 
nova e acessível forma dos profissionais in-
teragirem com a Campanha.

Mas, este é apenas o princípio do pro-
cesso. Ele continua com o lançamento 
da Campanha Salarial a ser realizado no 
Clube Juventus, dia 27 de novembro, com 
um grande show da dupla César Menotti 
e Fabiano.

O lançamento é um momento ímpar da 
nossa categoria. Ele incorpora a irreverên-

Mobilização total por 
aumento real e PLR

cia, a criatividade e a mobilização que nos 
diferencia. São mais de seis mil trabalha-
dores em tecnologia da informação que se 
reúnem para anunciar aos quatro cantos 
que estamos coesos e prontos a lutar por 
aquilo que nos é de direito.

Em seguida, no início de dezembro, rea-
lizaremos as assembleias. Nelas, a catego-
ria se encontra para aprofundar o debate e 
aprovar todas as cláusulas que a Comissão 
de Negociação irá pleitear junto ao patro-
nato. Doze assembleias, em todas as regio-
nais e na sede central, são realizadas.

Com a pauta na mão e o respaldo dos 
trabalhadores de TI vamos para a negocia-
ção. Ou seja, neste ponto o processo entra 
na sua fase decisiva. E a nossa vitória de-
pende, em muito, da participação dos com-
panheiros em todas as atividades acima 
descritas e, principalmente, das eventuais 
mobilizações que possam surgir no decor-
rer da negociação.

Portanto, meus amigos e amigas, temos 
uma longa jornada pela frente. Estamos 
confiantes de que ela será plenamente 
vitoriosa e representará a ampliação das 
conquistas dos trabalhadores em tecnolo-
gia da informação do estado de São Paulo.
 

Conto com vocês.
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Temos uma longa jornada pela frente, estamos 
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Realmente as informações passadas 
para a pauta das negociações 2011 são 
excelentes no que diz respeito à PLR, Au-
xílio Refeição, Aumento Salarial real. São 
fatores importantes para a classe traba-
lhadora de TI. Esperamos que as negocia-
ções que iniciam em janeiro dê um resul-
tado positivo a todos os profissionais da 
área. Parabéns a todos que fizeram parte 
dessa comissão do Sindpd.

Solange Santos

Parabéns ao SINDPD pela transparência e 
eficiência com que publica as informações 
e repassa a nós.

Roney Nigro

Fico muito contente em saber que a di-
retoria de nosso sindicato está se mobi-
lizando para melhorar nossos direitos e 
benefícios. Merecemos isso pois nossa 
área de atuação cresce a cada dia e os 
patronais lucram absurdamente com 
nosso trabalho. Temos o direito de que 
nos repassem parte dos lucros e auxílio 
refeição e aumento real de nossos salá-
rios! Melhorará nossa autoestima, com 
certeza. Torço para que dê certo. Vamos 
lá SINDPD, precisamos de vocês. Abra-
ços a todos.

Jéssica Ribeiro

Gostaria de parabenizar o sindicato 
pela mudança realizada no sistema de 
comunicação. Acho que o jornal reflete 
um pouco mais a nossa categoria e nos 
mantêm informados sobre as principais 
ações que, confesso, não conhecia. Tal-
vez esteja faltando um pouco mais de 
informações sobre novidades do setor, 
especialmente sobre tendências e car-
reira. Mas já estou satisfeita com a mu-
dança ocorrida, pois me sinto mais pró-
xima do sindicato ao saber que estamos 
sendo bem representados e que as ações 
nas empresas são muito maiores do que 
imaginávamos. Agora vamos com toda a 
força para a campanha salarial, estou an-
siosa e confiante. Guardem o meu lugar 
na festa de lançamento. Parabéns. 
Aline Gomes Oliveira

Esperamos que o patronal perceba o 
quanto esta área cresce, e o quanto de 
lucro estamos dando para eles, pois por 
este salário e benefício quase nenhum, 
não dá pra continuar.

Cristiano de Almeida
 

Há muito tempo vejo que as empresas de 
outsourcing pagam baixíssimos salários 
para seus funcionários de TI. Gostaria de 
sugerir um “piso” mínimo para os técni-
cos de campo e operadores de suporte 
telefônico. A terceirização vem degra-
dando os salários dos técnicos e prosti-
tuindo a categoria. 

Wesley SIlva
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Comemorado em 12 de outubro o 
Dia da Criança foi sucesso total 
no 1º Festival Criança Feliz reali-

zado pelo Sindpd, na Praça Olavo Bilac, 
no bairro de Santa Cecília. “Muito mais 
do que simplesmente prestar uma home-
nagem às crianças, o Festival sinaliza nos-
sa intenção de melhorar cada vez mais o 
bairro que escolhemos para estabelecer 
a sede do sindicato. Fazemos parte da 
comunidade e começamos um proces-
so de integração que não tem mais vol-
ta. Haverá outras ações ainda este ano 
no entorno da sede que comprovarão a 
iniciativa”, enfatiza Antonio Neto, presi-
dente do Sindpd. 

Acompanhada do marido, Flawers 
Paula Nascimento trouxe suas duas filhas, 
Camile e Stefanie à festa do Dia das Crian-
ças do Sindpd. “Vimos as faixas nas ruas 
durante a semana e nos preparamos para 
participar. Viajamos para Campinas e vol-
tamos hoje (12 de outubro) mais cedo só 
para participar da festa, dos brinquedos, 
dos shows e da alegria contagiante de to-
dos. O sindicato está de parabéns”.

www.sindpd.org.br 3

Com inúmeras 
atrações infantis, 

evento reúne cerca 
de 1800 crianças para 
brincar. Muita música, 

pinturas, quitutes e 
entretenimento para 

todas as idades 

Sindpd realiza 
 Primeiro 
Festival 
Criança Feliz

Brincadeira de roda e danças animaram as crianças no primeiro festival

Acima: ruas da sede do sindica-
to viraram espaço 
para diversão

Da esquerda para a direita as 
diretoras Loide Mara Valente 

Belchior, Arlene Bittencourt Sa-
boia, Sandra Maria Domingues 
Bueno, Isabella Tsai Kawase, o 
presidente do Sindpd Antonio 

Neto e a bispa Bispa Ester Pires 
Ferreira Brancia

Mais de 1800 crianças participam das atrações do 1º Festival Criança Feliz do Sindpd
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Chegou o momento mais 
esperado pelo trabalhador de TI
Festa lança 
Campanha Salarial 
2011 com show 
de César Menotti 
e Fabiano
 

A 14ª SindpdFest lança, em 27 
de novembro no Clube Juven-
tus, a Campanha Salarial 2011. 

Com a confraternização e união que 
o momento proporciona, a categoria 
chega mais forte para as assembleias 

Participe Clube Juventus – Rua Juventus, 690
Mooca – São Paulo-SP

Festa de lançamento da 
campanha salarial 2011

Dia 27 de novembro, 
a partir das 20h30

C om a participação incisiva de 
toda a diretoria, o Sindpd 
discutiu minuciosamente, 

de 20 a 22 de outubro, as altera-
ções estratégicas na proposta 
de pauta da Convenção 
Coletiva de Trabalho 
2011, no Hotel Ceaser 
Business, em São Paulo. 

Os principais temas 
abordados foram Par-
ticipação nos Lucros 
ou Resultados (PLR), aumen-
to real de salário e auxílio-refeição. A 
diretoria também analisou ainda outras 
propostas, centenas foram cadastra-
das no site pelos sócios. 

Este foi o primeiro passo da campa-
nha salarial de 2011. Inúmeras melhorias 
na Convenção Coletiva foram propostas 
pela diretoria, tendo por objetivo am-
pliar ainda mais os benefícios dos profis-
sionais de TI. 

Todas as propostas serão discutidas e 
votadas nas Assembleias a serem realiza-
das no início de janeiro. Posteriormente, 
a pauta aprovada será encaminhada para 
o sindicato patronal, dando início 
ao processo de negociação.

Todos os companhei-
ros estão desde já convi-
dados para as assem-
bleias de dezembro.

4

que aprovarão a pauta que será levada 
para as rodadas de negociações com o 
sindicato patronal (Seprosp).

Para este ano, o Sindpd preparou 
uma animada festa para a categoria, 
contando com a atração musical da du-
pla sertaneja que bate recordes de pú-
blico em apresentações por todo o país: 
Cesar Menotti & Fabiano. O show da 
dupla terá a abertura do grupo de pago-
de do sertão, Sereno e apresentação de 
samba rock.

Entre no site do Sindpd e cadastre-se 
para receber um convite para duas pes-
soas e concorra ao sorteio de Netbooks 
e TVs LCD. 

Não fique de fora, faça parte de um 
dos momentos mais importantes da ca-
tegoria: o lançamento da Campanha Sa-
larial 2011.

Depois das 40 horas 
Sindpd lutará para 
ampliar ainda mais as 
conquistas da categoria
 

Campanha Salarial: agora é PLR, 
aumento real e auxílio-refeição
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Confira algumas das centenas de suges-
tões já cadastradas pelos sócios no site 
do sindicato. A participação de todos é 
muito importante para o fortalecimen-
to da classe. Acesse www.sindpd.org.br 
e envie a sua.
 
Renata – Incluir o beneficio de 180 
dias de licença maternidade. Antes mes-
mo que o governo decrete a lei. Para as 
empresas que não se enquadram no 
“Empresa Cidadã” ser obrigatório da-
rem auxílio creche e outros benefícios, 
como seguro de vida.
 
amanda – Acho imprescindível que 
seja fechado uma PLR, pois, nós traba-
lhadores da área atuamos diretamente 
no lucro da empresa.
 
RodRigo – É importante mantermos 
a média de reajuste do ano passado, 
claro que ser for maior vai ser melhor 
para todos.
 
alex – Poderia ser levado em conta 
o fato de algumas empresas de TI mas-
cararem a profissão da categoria, assim 
sendo, tendo parcerias com sindicatos 
que não condizem com o verdadeiro. 
Fazendo com que arrochem os salários 
e que seus empregados não tenham os 
benefícios e direitos assegurados. Tam-
bém seria interessante voltar a insistir 
no fato do VR e VA para a categoria.
 
Renato – Deveríamos iniciar com 
alguns conceitos fundamentais e que 
ainda não temos. O primeiro deles de-
veria ser a PL. Nada que “quebre” as 
empresas, pois elas repassariam apenas 
uma certa porcentagem do lucro para 
os funcionários. Sem lucros da empre-
sa, sem PL. Com lucros, com PL. Parece 
justo. Outro ponto é a implantação do 
VR, que deveria ter um valor de no mí-
nimo R$10,00 por dia. O reajuste salarial 
também é muito importante, para ga-
nharmos um aumento real, acima da in-
flação ao menos 3 pontos percentuais. 
É tempo de fazer justiça aos trabalha-
dores deste setor tão importante para 
o nosso país.
 
RaFael – Vamos à luta por um ex-
celente acordo em 2011. Adicional de 
férias de 50%. Índice mensal de no máxi-
mo 200 horas. Atrelamento do reajuste 
salarial a cotas. Vale refeição e alimen-
tação obrigatórios.

      Sugestões 
para a Campanha 
Salarial 2011

Por três dias o Sindpd organizou 
um seminário de preparação de 
pauta com diversas atividades e 

palestras. As apresentações se enqua-
dram no contínuo processo de atualiza-
ção do Sindpd para que possa continu-
ar representando adequadamente os 
trabalhadores de TI.

A primeira delas aconteceu na ma-
nhã de 20 de outubro no Hotel Renais-
sance, com a palestra “Tendências da 
Tecnologia”. Nela, o especialista em 
TI, Silvio Meira, alertou sobre a neces-
sidade do país investir em inovação, 
para que seja contínuo o desenvolvi-
mento da indústria nacional. Na mesma 
data, no período da tarde, a secretária 

palestra “Relacionamento com a Im-
prensa (media training) + Internet” re-
conheceu a relevância da área de TI no 
mundo atual e elogiou o departamento 
de comunicação do Sindpd. Burnier ob-
servou a importância do envolvimento 
dos sindicatos com a imprensa, para 
aumentar a transparência e o direito à 
informação. Mais tarde, o professor de 
oratória, Reinaldo Polito, apresentou 
“Comunicação para Grupos e Relacio-
namento Interpessoal”, ilustrando com 
diversas técnicas para falar melhor em 
público. As dicas aperfeiçoarão o envol-
vimento entre os representantes sindi-
cais e os trabalhadores, durante as as-
sembleias e negociações. 

Campanha Salarial: agora é PLR, 
aumento real e auxílio-refeição

de Relações do Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), Zilmara 
David de Alencar, falou sobre o Siste-
ma Mediador, uma ferramenta que re-
gistra no site do MTE todos os acordos 
coletivos entre sindicatos e empresas, 
garantindo a transparência das nego-
ciações. Para a secretária, o Sindpd de-
monstra envolvimento com o Sistema 
Mediador pois foi primeiro a utilizar o 
serviço. Para finalizar a programação 
do dia, foi exibido o documentário “Ca-
pitalismo - uma história de amor”, de 
Michael Moore. 

O segundo dia de seminário teve a 
participação do jornalista da TV Globo 
José Roberto Burnier que durante a sua 

Seminário discute 
futuro da tecnologia

Silvio Meira, especialista em TI José Roberto Burnier, repórter 
da Rede Globo

Reinaldo Polito, professor 
de oratória

Dra. Zilmara Alencar, secretária 
de Relações do Trabalho 

Diretoria discute pauta da 
Campanha Salarial
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Ministro Carlos Lupi inaugura busto
de Getúlio Vargas no Sindpd

Evento é uma homenagem aos 80 anos
da Revolução de 1930

“Vargas liderou o nosso 
povo, venceu a oligarquia e 
iniciou a construção de uma 
Nação independente, onde 
os trabalhadores passaram 
a sonhar e a lutar por uma 

vida mais digna e pelo direito 
de olhar para os seus filhos 

e dizer que eles terão as 
mesmas oportunidades 

de se alimentar, de 
estudar, de crescer, do que 

têm os herdeiros das 
famílias abastadas”, 

Antonio Neto, presidente do Sindpd
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O ministro do Traba-
lho Carlos Lupi es-
teve em São Paulo, 

dia 4 de novembro, espe-
cialmente para inaugurar 
um busto do presidente que 
criou a CLT, Getúlio Vargas 
- que fica em exposição per-
manente na sede do Sindpd. 
“Esta justa homenagem só 
poderia vir de alguém sério, 
honesto que nunca deixou 
de negociar e lutar pelo di-
reito sagrado e constituído 
dos trabalhadores”, enfati-
zou o ministro referindo-se 
ao presidente do Sindpd, 
Antonio Neto.

O ministro do Trabalho, 
Carlos Lupi, não economizou 
nas palavras a Vargas. “Ele 
foi uma verdadeira revolução 
para esse país, proclamou a 
justiça social”, disse o minis-
tro ao lembrar-se da criação 
do salário mínimo, da Previ-
dência, do voto universal e 
da Petrobras. Lupi disse ainda 
que “coincidências” coloca-

em mais uma comparação durante a home-
nagem que reuniu centenas de convidados. 

O busto é uma homenagem aos 80 
anos da Revolução de 30. “São Paulo tem 
um problema com Getúlio Vargas, preci-
samos dissolver isso. Até hoje, esse ran-
ço da Revolução de 1932 continua. Ele foi 
um dos presidentes que mais contribui-
ções deram ao país”, disse o presidente 
do Sindpd, Antonio Neto.

O outro presidente que Antonio Neto 
logo associa a Vargas é Luiz Inácio Lula 
da Silva. “Há toda semelhança entre os 
dois. Lula resgatou o getulismo no Brasil”. 
Neto cita ainda a valorização do salário 
mínimo, a geração de empregos, o papel 
da Petrobrás e os programas sociais do 
atual governo. 

Para o presidente do Sindpd, o setor da 
tecnologia brasileiro só passou a existir de-
pois que Getúlio assumiu a presidência em 
1930. “O legado que ele deixou para indús-
tria, tecnologia e trabalho formam uma he-
rança inegável e duradoura para o Brasil”. 

Getúlio Vargas realmente era o pai 
dos pobres. Com a sua visão nacionalista 
e modernizadora, iniciou o processo de 
reconstrução nacional e refundação das 
instituições públicas brasileiras, que esta-

ram no poder duas lideranças - Vargas e 
Lula - “com o mesmo sentimento de amor 
ao povo brasileiro”. 

“Getúlio deu o direito do voto da mu-
lher. Vem o Lula e coloca a primeira mulher 
eleita presidente da República”, disse Lupi 
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Ministro Carlos Lupi inaugura busto
de Getúlio Vargas no Sindpd
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Da esquerda para a direita: Luiz Antonio de Medeiros,  ex-secretário de Relações do Trabalho, Antonio Neto, presidente do Sindpd, Zilmara David de Alencar, 
secretária de Relações do Trabalho, Carlos Lupi, ministro do Trabalho e Emprego, Luigi Nesse, presidente do Seprosp e do Codefat, e Paulo Pereira da Silva 
(Paulinho), deputado federal, inauguram o busto de Getúlio Vargas na sede do Sindpd

vam carcomidas pelas práticas dos barões 
do café. Mais do que construir os pilares 
que permitiram ao Brasil crescer a uma 
média de 7% ao ano no período entre 1930 
e 1980, o estadista incutiu um novo para-
digma na sociedade, embasado na convic-
ção de que o povo brasileiro deveria con-
quistar, efetivamente, a independência 
econômica e social.

O presidente do Sindpd complemen-

tou dizendo que o estadista criou as leis 
trabalhistas, alicerçou o desenvolvimento 
do Brasil. “Foi ele o criador da Petrobrás, 
foi o seu sangue que possibilitou que esta 
empresa rasgasse o nosso subsolo, o nos-
so mar, e revelasse ao mundo que os bra-
sileiros são donos de uma das maiores re-
servas de hidrocarbonetos existentes no 
Planeta. A obra de Getúlio foi o Brasil”.

Estiveram presentes ao evento os 
deputados federais Paulo Pereira da 
Silva (Paulinho) e Aldo Rebelo (PC do 
B); os deputados estaduais Jorge Caru-
so (PMDB) e Itamar Borges (PMDB); o 
vereador Jamil Mourad (PC do B); o ex-
secretário de Relações do Trabalho, Luiz 
Antonio de Medeiros; o presidente do 
Seprosp e do Codefat, Luigi Nesse; da 

Brasscom, Antonio Gil; o presidente 
do Sindprestem, Wander Morales; o 
secretário de Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo, José Carlos 
Tonin; o Superintendente Regional do 
Trabalho em São Paulo, José Roberto 
de Mello; o presidente da ABES, José 
Curcelli, além de dezenas de lideranças 
sindicais e empresariais.

Antonio Neto entrega réplica do 
busto de Getúlio Vargas ao ministro 
Carlos Lupi
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Mais de 8500 empresas de TI do estado de 
São Paulo podem participar da iniciativa

Prestação de Contas é aprovada por unanimidade em Assembleia 

Sindpd organiza campanha de 
prevenção do câncer de colo do útero

Nosso maior 
patrimônio é o sócio

O Sindpd promove a Campanha 
de Prevenção do Câncer de Colo 
do Útero. A iniciativa pretende 

atingir as trabalhadoras das empresas de 
TI de todo o estado de São Paulo. 

O câncer de colo do útero é uma das 
doenças que mais afligem as brasileiras, 
sendo que a cada dia, 10 mulheres per-
dem a luta contra essa enfermidade. A 
campanha desenvolvida pelo Sindpd se 
estrutura nas palestras informativas e 
na aquisição das vacinas contra o vírus 
HPV, causador de 90% dos casos deste 
tipo de câncer.

As palestras são realizadas por profis-
sionais especializados, e podem ser requi-
sitadas de forma gratuita pelas empresas 
de TI.  Uma parceria com o fabricante 
permite que o sindicato consiga um abati-
mento no preço da vacina, desta forma as 

Por unanimidade, a prestação de 
contas do Sindpd foi aprovada em 
Assembleia Geral Ordinária reali-

zada em 19 de outubro, na sede, em São 
Paulo. Além de acertar na contabilidade, o 
sindicato confirma a boa fase da adminis-
tração ao conseguir um número crescente 
de novos sócios, além de manter o quadro 
atual satisfeito. “Nosso maior patrimônio 
é o sindicalizado. Registramos um aumen-
to de 22% de novos sócios em relação ao 
ano passado, o que demonstra nosso ex-
celente desempenho ao representá-lo e 
oferecer inúmeros benefícios”, enfatiza 
Antonio Neto, presidente do Sindpd. 

Ao falar sobre a evolução do patri-
mônio físico do sindicato, especialmen-
te após a compra da nova sede, Antonio 
Neto disse que isso é fundamental para 
a categoria, mas não reflete completa-
mente o conjunto do acúmulo registrado 
pela diretoria do Sindpd. “Temos um pa-
trimônio subjetivo que se fortaleceu de 

Conselho Fiscal do Sindpd, Joel Chnaider-
man, mostrou que a evolução patrimonial 
do sindicato se consolidou ainda mais na 
inauguração da nova sede. “Ao construir 
e ampliar o patrimônio, o sindicato cres-
ceu 44% em relação ao ano anterior, o que 
consolida sua estrutura diante da atual 
conjuntura nacional”, explica. 

Para o diretor financeiro do Sindpd, 
Paulo Sabóia, o sindicato vive um momen-
to histórico, justamente por estar presen-
te nas principais decisões trabalhistas do 
país. “O Sindpd tem enorme participação 
no processo econômico de desenvolvi-
mento, pois representa a classe de TI, 
principal meio de desenvolvimento de 
uma nação e o nosso sindicato reflete 
esse novo momento econômico do Brasil 
ao apresentar seu balanço anual”.

Durante a assembleia, também foi 
apresentada a previsão orçamentária 
para o período de maio/2010 a abril/2011. 
Com a mudança estatutária, a prestação 

“Sindpd cresce 44%, 
o que consolida sua 

estrutura diante da atual 
conjuntura nacional”. 
Joel Chnaiderman, presidente do 

Conselho Fiscal do Sindpd 

forma incomensurável 
neste último período. 
O Sindpd está cada vez 
mais presente e atuan-
te. Estamos valorizando 
a nossa sigla e o nosso 
setor ao nos tornarmos 
referência”, disse Neto.

O presidente do 

de contas do Sindpd 
será ajustada para 
casar o ano fiscal 
com o ano civil. Por-
tanto, em dezembro 
o sindicato fechará 
balanço de 2010 e ini-
ciará um novo a par-
tir de janeiro.
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                 ambulatÓRio da mulHeR
              Plantão da Ginecologista (de 3ª 
e de 5ª-feiras) e exames gratuitos de colo 
de útero, papanicolau ou colposcopia, na 
sede do Sindpd.

companhias têm a opção de vacinar todas 
as suas funcionárias.

Existem mais de 200 tipos de HPV (pa-
piloma vírus humano), que podem provo-
car lesões de pele ou nas mucosas.  O tipo 
HPV-16 e o HPV-18 são os que apresentam 
maior perigo de evolução para o câncer 
de colo de útero. A vacina para estes ví-
rus específicos estão disponíveis no Brasil 
desde 2008, no entanto o custo ainda é 
muito alto.

Membros do Conselho Fiscal do Sindpd apresentam evolução patrimonial do sindicato

Prestação de contas é aprovada por unanimidade em assembleia geral ordinária
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Após ação do Sindpd, Prodesp 
toma providências contra más 
condições em prédio de São Paulo 

Sindpd e escritório 
de imigração de 
Quebec discutem 
parceria 
O presidente do Sindpd, Antonio 

Neto, recebeu a visita da con-
selheira do Departamento de 

Desenvolvimento Econômico de Que-
bec, Marie Josée, e da responsável pelo 
Bureau de Imigração de Quebec no Bra-
sil, Soraia Tandel, para discutir parcerias 
no sentido de viabilizar a imigração tem-
porária de profissionais de tecnologia 
da informação para o Canadá. 

"Nós temos muito interesse em estabe-
lecer esta parceria, especialmente por-
que este tipo de experiência é importan-
tíssima na vida de qualquer profissional. 
Posso afirmar isso com a convicção de 
quem já passou por uma vivência desta 
natureza e, portanto, ficaria muito feliz 
em poder proporcionar o mesmo para 
os jovens que estão se formando na 
área de TI", afirmou Antonio Neto. 

Durante a reunião, Soraia Tandel expli-
cou que o Bureau de Imigração de Quebec 
no Brasil faz um trabalho constante em 
busca de profissionais brasileiros para tra-
balhar em Quebec. "Existe um interesse 
muito grande das empresas canadenses 
pelos brasileiros, especialmente devido à 
capacidade profissional", disse Soraia.

Soraia explicou que as empresas de 
Quebec do setor de tecnologia da infor-
mação listaram o Brasil como um país com 
grande potencial de mão-de-obra e a busca 
de profissionais para contratos temporários 
de um a dois anos se intensificarão no próxi-
mo semestre. Quebec oferece uma excelen-
te qualidade de vida. Além de serviços públi-
cos gratuitos para toda a população, possui 
uma alta taxa de escolaridade. O setor de 
serviços tem grande destaque na economia 
local, representando 70% do PIB.
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os interessados em mais informações 
podem acessar o site: www.imigracao-quebec.ca

Concorra a um
MacBook *

Indique um trabalhador
de TI para ser um 

associado do SINDPD. 
Se a pessoa indicada tornar-se 

um associado você* e seu 
colega concorrem 

a um MacBook.

*Acesse o site e veja regulamento: www.sindpd.org.br 

Após a denúncia feita pelo Sindpd 
sobre irregularidades que com-
prometiam a saúde e segurança 

dos trabalhadores da Prodesp da unidade 
da rua dos Ingleses, a DRT/SP intermediou 
um acordo com a empresa que se compro-
meteu em efetuar os reparos necessários. 
"As ações de melhorias e readequações do 
ambiente físico deverão ser instaladas num 
prazo de dois meses", acredita João Anto-
nio Nunes, vice-presidente do Sindpd. 

As providências foram referentes às ins-

talações elétricas e conforto térmico, perti-
nentes à manutenção do sistema de ar con-
dicionado, inclusive com a retirada do teto 
de vidro existente no mezanino do prédio. 

Após a vistoria do Corpo de Bombeiros, 
foi construída uma mureta de proteção 
para evitar qualquer situação de incêndio, 
bem como a inversão da porta de emergên-
cia. Houve também a adequação dos eleva-
dores para portadores de necessidades es-
peciais, disponibilizando ainda informações 
sonoras e visuais (em braile).

 Sindpd foi destaque novamente 
em diversos veículos de Comunica-
ção. O jornal O Globo publicou um 
artigo de nosso presidente, Antonio 
Neto. O jornal é um dos mais tradi-
cionais do Brasil e tem tiragem de 
300 mil exemplares diários. 

Outra importante exposição 
conquistada pela comunicação do 
sindicato foi a cobertura da inau-
guração do busto de Getúlio Vargas 
que ganhou meia página no jornal 
Valor Econômico. O jornal é reco-
nhecido como uma das mais influen-
tes mídias de economia do país.

Além disso, o Jornal de Brasília, 
Folha de São Paulo, Revista Isto É e co-
lunistas como Mônica Bergamo tam-
bém destacaram o nosso sindicato.

SINDPD NA MÍDIA
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FEITTINF surge para 
fortalecer o trabalhador de TI 
A Federação Interestadual dos 

Trabalhadores em Processa-
mento de Dados, Serviços de 

Informática e Tecnologia da Informação 
(Feittinf) está criada a partir de 20 de 
outubro, data da publicação do registro 
no Diário Oficial da União. 

A Federação é a consolidação dos 
trabalhos realizados pelas principais 
lideranças sindicais de algumas entida-
des como Sindpd (SP), Sindiesp (SP), 
Settaspoc (MG), Sitepd (PR), Sindpar 
(PR) e Sintinorp (PR). “Hoje, 20 de ou-
tubro, nasce legalmente a Federação, 
algo que já existia de fato, agora é de 
direito”, afirma a dra. Zilmara David de 
Alencar, secretária de Relações do Tra-
balho do Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE).

Para Paulo Roberto de Oliveira, Se-
cretário de Comunicação e Imprensa do 

Sindpd, a nova federação vai atuar em 
um grau superior, elevando a força dos 
sindicatos no cenário federal. “Temos 
vários objetivos, entre eles o de igualar 

“A Federação já nasce 
representando mais 

de 500 mil 
trabalhadores de TI”. 

Paulo Roberto de Oliveira , secretário 
de Comunicação e Imprensa do Sindpd

Durante a cerimônia de inauguração do busto de Getúlio Vargas na sede do Sindpd o ministro Carlos 
Lupi assinou o registro sindical da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Processamento de

Dados, Serviços de Informática e Tecnologia da Informação (FEITTINF).

os direitos já conquistados para todos e 
ampliar as reivindicações da categoria”, 
diz Paulo Roberto.

Em breve, surgirá a federação inte-

restadual do Nordeste, que, somada à 
Federação Nacional dos Trabalhadores 
em Processamento de Dados (Fenada-
dos) e Feittinf criarão a Confederação 
Nacional de Processamento de Dados. 
“Uma força política extraordinária e 
essencial para defender os direitos 
dos trabalhadores”, enfatiza Jose Gus-
tavo Oliveira Netto, secretário geral 
do Sindpd.

Ao lado da nova diretoria da Feitinff, Antonio Neto recebe comunicado do registro oficial da federação 
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Num mercado extremamente 
dinâmico e ainda carente de le-
gislação e órgão regulador, a 

certificação profissional da Microsoft é 
um dos principais requisitos para profis-
sionais que desejam alcançar melhores 
posições de trabalho e o desenvolvimen-
to da carreira. Neste sentido o Programa 
de Certificação Microsoft, popularmente 
conhecido como MCP (Microsoft Certi-
fied Professional) é fundamental.

A grade de cursos no Sindpd aborda 
técnicas destinadas às principais áreas da 
tecnologia da informação. Para desenvol-
vimento e gerenciamento de infraestru-
tura, a ferramenta utilizada é o Windows 
Server 2008. Em desenvolvimento vol-
tado para web, usa-se o Microsoft .Net 
Framework 3.5, e em bancos de dados, 
são empregadas as funcionalidades do 
Microsoft SQL Server 2008. Além disso, 
ainda há o curso de gerenciamento de 
projetos indicado para profissionais que 
buscam aprimorar as metodologias de 

gestão, expondo como completar pro-
jetos no prazo e dentro do orçamento. 
Todo material didático é adquirido com a 
própria Microsoft.

lizar o teste nas instalações do próprio sin-
dicato. Esse serviço vinculado a Prometric 
também é disponível para não associados.

Todos os professores selecionados 
para ministrar os cursos têm certificação 
Microsoft e são Microsoft Certified Trai-
ners, isto é, são habilitados como instru-
tores pela empresa norte-americana a 
fornecer os treinamentos citados. Um dos 
pré-requisitos para o Sindpd selecionar os 
professores é que eles tenham experiên-
cia e estejam atuando no mercado, além 
destas condições técnicas, os instrutores 
são estimulados a passar o conhecimento 
de forma prática e didática.

A aulas acontecem no centro de ca-
pacitação do Sindpd em São Paulo, que 
possui duas salas com capacidade, ao 
todo, para 40 alunos. As instalações são 
condizentes com as exigências da área 
e do próprio curso, com computadores 
modernos ligados em rede wireless.
Cada aluno tem acesso individual a um 
computador, evitando o transtorno de 

A grade curricular contempla desenvolvimento e gerenciamento 
de infraestrutura, com o Windows Server 2008

Cursos de Capacitação do Sindpd abordam
técnicas destinadas às principais áreas da TI

exclusividade: os cursos 
são oferecidos somente aos 

associados do Sindpd

“Sindpd é o único sindicato 
no mundo a firmar a 

parceria conhecida como 
Gold Certified Partner 

da Microsoft”, 

dividir a máquina com outra pessoa.
Há também projetores à disposição 

dos instrutores assim como um teatro, 
com capacidade para 100 pessoas, utili-
zado normalmente nas aulas de apresen-
tação. O ambiente é controlado com ar-
condicionado e no andar onde ocorrem as 
aulas existe uma área para coffee break. A 
acessibilidade por elevador e os sanitários 
levam em consideração as pessoas porta-
doras de necessidades especiais.

A parceria do sindicato com o CPLS 
Mindworks possibilita aplicação dos cur-
sos na sede do Sindpd. E para fechar o 
ciclo, uma vez que para o profissional de 
TI receber o MCP é necessário comprovar 
seu conhecimento em exame específico, 
o sindicato firmou parceria com a Prome-
tric, empresa líder mundial na aplicação 
de provas de certificação. Desta forma, o 
associado pode fazer o curso e depois rea-

Um cantinho do paraíso

O Ilha Flat é um dos melhores em-
preendimentos hoteleiros de São 
Paulo e o mais charmoso hotel de 

Ilhabela. O requinte e a sofisticação certa-
mente são suas principais características e 
isso tudo está à disposição do associado do 
Sindpd. Localizado de frente para o mar, na 
Praia do Perequê, o hotel possui ampla pis-
cina (adulto e infantil), sala com aparelhos 
para ginástica, salão de jogos, quadra de tê-

nis, restaurante, bar e lanchonete.
Flats – Os dormitórios oferecem duas 

camas de solteiro, sofá-cama de solteiro 
acoplado de cama auxiliar, armário em-
butido com prateleiras e cabides, con-
junto de roupas de cama e banho para 
quatro pessoas, aparelho de ar-condicio-
nado, TV em cores, telefone com tarifá-
rio, frigobar e micro-ondas. Saiba mais, 
acesse o site www.sindpd.org.br.

Na baixa temporada:

R$ 500,00*
1 Semana /4 pessoas

(*) válido somente para associados do Sindpd.

FINAL DO FUTSAL

A equipe SondaProcwork vence 
a Third/Minicom por 7 a 2 e é campeã 
da 18ª edição do Campeonato de Futsal 
Sindpd. O jogo da final foi disputado em 
6 de novembro no Sesc Consolação, em 
São Paulo. O campeonato reuniu mais 
de 300 atletas, distribuídos em 20 equi-
pes, num total de 70 jogos e 503 gols.

Sonda
Procwork  
é campeã

Artilheiro: Julio Cesar da Silva 
Feitosa (Third/Minicom) 35 gols.
 
Defesa menos vazada: Antonio 
Marcelo Galo/Eduardo Simões  
Santana  (SondaProcwork) 19 gols.
 
Melhor Jogador: Cleber de Freitas 
(SondaProcwork).
 
Destaque Goleiro: Denis Garrido 
Mendes  (TecBan).
 
Trofeu Fair Play: Third/Minicom

PREMIAçãO

Emerson Ronaldo Morresi, secretário
de Educação e Cultura do Sindpd

O Ilha Flat está localizado de frente para o mar, na praia do Perequê em Ilhabela, litoral norte de São Paulo

Ao lado da nova diretoria da Feitinff, Antonio Neto recebe comunicado do registro oficial da federação 
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Durante inauguração da sede do Sindpd, a presidente eleita Dilma Rousseff destacou a 
importância dos profissionais de tecnologia da informação para o país e defendeu que o governo 
invista em inovação para desenvolver o Brasil

Eleita com mais de 55 milhões de 
votos, a presidente do Brasil, Dil-
ma Rousseff, é uma grande de-

fensora do setor de tecnologia de infor-
mação. Mais do que isso: Dilma tem uma 
compreensão profunda sobre o que há de 
mais importante no segmento: o profissio-
nal de tecnologia da informação.

Não por outro motivo que, além de 
comparar a importância de TI com a des-
coberta do Pré-sal, a próxima presidente 
do país defendeu a regulamentação da 
nossa profissão ao participar, ao lado do 
presidente Lula, da inauguração da sede 
própria do Sindpd, em janeiro de 2010.

“É inconcebível a exploração do Pré-
sal sem a aplicação de TI. A exploração 
não pode ser feita só pelo homem, ela tem 
de ser informatizada, ela tem de ser feita 
até por robôs, que são operacionalizados 
via TI”, disse Dilma.

Para o presidente do Sindpd, Antonio 
Neto, “o governo Lula avançou ao implan-
tar políticas de Ciência, Inovação e de Tec-
nologia da Informação e Comunicação, que 
aliaram o imprescindível apoio à ampliação 
da produtividade e da competitividade da 
indústria nacional ao fortalecimento da 
pesquisa em todas as áreas do conheci-

mento, além de sua utilização para a inclu-
são social. O que deverá ser mantido na 
gestão da Dilma, principalmente devido à 
sua visão progressista e estratégica”.

Dilma concluiu seu discurso falando de 
inovação e da importância do setor para 
posicionar o Brasil como a quinta eco-
nomia do mundo até 2030, citando uma 
previsão recente da Price WaterhouseCo-
ppers. “A tecnologia da informação é igual 
ao petróleo. Ela precisa necessariamente 
de vontade política para resultar em cresci-
mento econômico em vantagens do Brasil 
no que se refere à toda a sua colocação no 
mercado internacional porque nós temos 
de ser exportadores de inteligência”.

Durante a campanha, Dilma assumiu o 
compromisso de transformar o Brasil pelo 
conhecimento e a inovação será a peça 
central no desenvolvimento econômico.

Sua administração deve ampliar a 
quantidade e a qualidade dos empregos 
do setor de TI. “Para isso, a nossa ação 
estruturante prevê a consolidação de um 
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, que inclua de forma abrangente 
e estratégica atores políticos,  econômicos 
e sociais e, assim, garantir uma política de 
TI articulada com as políticas industrial, so- Antonio Neto, Lula e a presidente eleita Dilma Rousseff durante a inauguração da sede do Sindpd

“Considero importantíssimo que essa
profissão seja regulamentada. Por

iniciativa do presidente Lula, fiz um estudo
específico para iniciar um processo de

regulamentação da profissão,” destacou
Dilma Rousseff, em janeiro, ao participar 

com o presidente Lula da
inauguração da sede do Sindpd.

Dilma: “É inconcebível a 
exploração do Pré-sal sem
a aplicação de TI”

cial, ambiental, de educação e saúde”.
Faz parte desta rede de ações o estí-

mulo ao aumento do investimento em ino-
vação, fortalecendo a competitividade da 
economia nacional e, assim, propiciar o sur-
gimento de novas empresas de base tecno-
lógica, incubadoras e parques tecnológicos. 
“Vamos incentivar a inovação social e o 
uso das tecnologias sociais para os seto-
res mais pobres e da TI no planejamento e 
na gestão urbana”, enfatiza Dilma. E com-
plementa: “neste sentido, a criação de um 

Fórum Nacional de Inovação para promo-
ver a articulação é inevitável”.

Outro fator indicativo de mudança será 
multiplicar redes de conhecimento com uni-
versidades e empresas, estreitar seus laços, 
regulamentar e fomentar suas atividades. 
“Quero continuar a promover os incentivos 
à redução do preço de bens de informática, 
fomentando a inovação tecnológica e as 
modalidades de financiamento, levando em 
consideração as especificações do Progra-
ma Compras Sustentáveis”.


