Metadados é mais uma empresa
do setor privado que reduz a
jornada para 40h semanais
Os trabalhadores e as trabalhadoras da METADADOS Assessoria e
Sistema LTDA, com sede em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha,
aprovaram por ampla maioria a proposta da empresa de redução
da jornada de trabalho. A decisão foi tomada em assembleia
realizada na tarde de ontem (13/09) de forma virtual, e contou
com mais de 170 participantes.
As negociações com a empresa iniciaram após contato do
Sindppd/RS ainda no final do ano passado. Nas assembleias da
campanha salarial 2021/2022, o sindicato tomou conhecimento de
algumas empresas que praticavam jornada de 44h semanais e as
procurou, a fim de dialogar sobre a pauta das 40h semanais. A
METADADOS foi uma dessas empresas, assim como a Promob, também
da Serra, e a Thoughtworks, em Porto Alegre, que estão em
tratativas com o Sindppd/RS.
A proposta da METADADOS aprovada ontem prevê a redução da
jornada de trabalho para 40h semanais sem redução de salário,
de forma escalonada, até 2023. O Acordo Coletivo específico é
de dois anos (2022/2024) e regulamenta o sistema alternativo
eletrônico de controle da jornada (ponto alternativo) para
todos os trabalhadores e trabalhadoras da empresa no Rio
Grande do Sul.
A categoria segue abrangida pela CCT (Convenção Coletiva de
Trabalho) do Setor Privado em todos os demais direitos
contidos nesta Convenção.
O Sindppd/RS parabeniza os colegas e as colegas da METADADOS
pela conquista, ainda de forma parcelada, da adoção das 40h

semanais sem redução salarial. Esta é uma pauta defendida há
mais de uma década pelo sindicato nas campanhas salariais do
Setor Privado, mas que é veementemente negada pelo sindicato
das empresas, o SEPRORGS (patronal).
O Sindppd/RS prossegue na luta pelas 40h semanais no RS,
jornada que é adotada de forma geral pelas empresas privadas
em São Paulo, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro. O Rio
Grande do Sul é um estado com expressiva participação da TI na
economia e, frente ao crescimento do setor, está mais do que
na hora das empresas e da patronal sentarem para negociar a
redução da jornada de trabalho.
A Campanha Salarial 2022/2023 iniciará em breve. Chamamos
todos e todas a participarem ativamente da campanha para
avançarmos nos direitos e termos ganhos econômicos nos
salários e benefícios!
Fiquem atentos. Participem das assembleias e dos chamados do
sindicato!

À luta!
Sindppd/RS

