Trabalhadores e trabalhadoras
da Thoughtworks conquistam as
40h semanais
A Thoughtworks, expressiva empresa de TI instalada no
TECNOPUC, em Porto Alegre (RS), também avançou na redução da
jornada de trabalho para 40h semanais sem redução salarial. A
nova jornada será implementada aos cerca de 200 funcionários
no Rio Grande do Sul já a partir de meados de Novembro deste
ano.
A jornada de 40 semanais é o principal item do ACT específico
(Acordo Coletivo) apresentado pela direção da empresa, e que
foi aprovado pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras na
assembleia realizada na noite de ontem (27/09). O acordo
também regulamenta o sistema alternativo de controle de
jornada, que já é praticado pela Thoughtworks; formaliza o
trabalho remoto (teletrabalho); prevê uma ajuda de custo de R$
300,00 no teletrabalho, sendo opcional aos que estão em
formato híbrido (podem escolher se querem a ajuda de custo ou
vale-transporte); vale-alimentação ou refeição de R$ 45,00/
dia; e auxílio-creche no valor de R$ 450,00.
Os trabalhadores e as trabalhadoras da Thoughtworks seguem
resguardados pela CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) do
setor privado em todos os demais direitos. Inclusive se o vale
alimentação/ refeição e o auxílio-creche passarem a ter
valores maiores do que os pago pela empresa na campanha
salarial deste ano da categoria, a Thoughtworks reajustará os
valores para seguirem conforme a Convenção Coletiva.
O ACT específico aprovada pelos colegas e pelas colegas da
Thoughtworks tem validade de um ano, até 31 de Outubro de
2023, podendo ser renegociado caso as partes tenham interesse.

A data-base segue em 1° de Novembro, a mesma de toda a
categoria do Setor Privado de TI no RS.
O Sindppd/RS parabeniza os trabalhadores e as trabalhadoras da
Thoughtworks por esta importante conquista! E reforçamos a
importância e a necessidade de os colegas e as colegas de
todas as empresas de TI no RS estarem junto e apoiando o
sindicato. A Thoughtworks, assim como a METADADOS, esteve
entre as empresas contatadas pelo Sindppd/RS para abrir
negociação sobre a redução da jornada de trabalho para 40h
semanais, a partir da campanha salarial passada. Ainda estamos
em negociação com a PROMOB, de Caxias do Sul (RS), na qual
esperamos avançar nas 40h semanais.
Mesmo com essas mudanças, em meio a um setor em crescimento e
registrando lucros altíssimos, empresas de TI e o sindicato
patronal, o SEPRORGS, ainda se negam em reduzir a jornada de
trabalho. Usam o velho argumento de que irão quebrar, mas na
verdade sabemos que não querem dividir seus lucros com quem os
produz, que são os trabalhadores e as trabalhadoras.
Iremos iniciar em breve a Campanha Salarial 2022/2023 do Setor
Privado, e as 40h semanais estarão entre as principais pautas.
O sindicato precisa da participação da categoria nas
assembleias para pressionar nas negociações e da mobilização
de todos e de todas para avançarmos.

Fique atento e participe! À luta!

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO – Assembleia
dos
trabalhadores
e
trabalhadoras da Thoughtworks
nesta 3ª feira (27/09), às
18h30min. Participe!
Colegas da Thoughtworks,

Nesta 3ª feira (27/09), às 18h30min, estaremos realizando a
ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS para debater
e deliberar sobre a proposta da empresa de redução da jornada
de trabalho e demais assuntos. A assembleia será realizada de
forma virtual, link será divulgado no dia por e-mail.
Conforme encaminhado na reunião anterior, o Sindppd/RS
procurou a empresa para tratar das dúvidas, propostas e
questões expostas na assembleia anterior. Agora, o sindicato
chama todas as pessoas para informar sobre o retorno da
Thoughtworks e, desta forma, avaliar a proposta e, se for de
acordo dos presentes, colocar o Acordo Coletivo específico
(ACT) deliberação na ocasião. CLIQUE AQUI para acessar a
proposição de ACT
Participem! Contamos com a participação de todos e de todas!

Abaixo, divulgamos edital da assembleia:

Sindppd/RS

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

SETOR PRIVADO – Metadados:
assembleia dos trabalhadores
sobre proposta de redução de
jornada de trabalho

Colegas da METADADOS,
O Sindppd/RS convida todos os trabalhadores e todas as
trabalhadoras a participarem da ASSEMBLEIA DA CATEGORIA nesta
3ª feira (13 de Setembro), às 13h30min. A reunião ocorrerá de
forma virtual pela plataforma Google Meet, numa sala
administrada pelo sindicato, cujo link será enviado por e-mail
no dia.

Na

assembleia,

o

Sindppd/RS

apresentará

para

debate

e

deliberação dos (as) presentes a proposta da empresa para
redução da jornada de trabalho e sistema alternativo de ponto.
Divulgamos, abaixo, o edital da assembleia. Contamos com a
participação de todos e de todas! Qualquer dúvida, entre em
contato com o sindicato pelos e-mails secretariageral@sindppdrs.org.br e secretariageral2@sindppd-rs.org.br

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO – Assembleia
dos
trabalhadores
da
Thoughtworks sobre redução de
jornada
de
trabalho.
Participe!
Colegas,
Convidamos todos e todas a participarem da ASSEMBLEIA DOS
TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS nesta 3ª feira (30/08), às
18h30min. Será realizada de forma virtual pelo Google Meet,
link será enviado por e-mail no dia. Se não recebestes este
edital, que foi enviado por e-mail pelo sindicato, por favor
cadastre
seu
endereço
eletrônico
pelo
secretariageral@sindppd-rs.org.br para que possamos enviar o
link no dia
Na ocasião, debateremos e iremos deliberar sobre a proposta de
ACT (Acordo Coletivo) da empresa, que trata da redução da
jornada de trabalho e demais temas afim.
Abaixo, segue edital da assembleia. Aguardamos a presença de
todos e de todas!

Sindppd/RS

SETOR
PRIVADO
–
TERRA:
assembleia dos trabalhadores
na 4ª feira (10/08), às 18h
Colegas do TERRA Networks,
O Sindppd/RS convida todos e todas a participarem da
ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS nesta 4ª
feira (10/08), às 18h em única chamada, em sala virtual do
Google Meet gerenciada pelo sindicato.
Na ocasião, será debatida e deliberada a proposta da empresa
para a pauta de reivindicações da categoria. Participe!

Abaixo, edital da assembleia:

Sindppd/RS

Setor Privado: Sindppd/RS
entra em contato com empresas
para negociar jornada de 40h
semanais
A pedido dos trabalhadores e das trabalhadoras de TI que
participaram das assembleias da categoria durante a Campanha
Salarial passada, o sindicato procurou algumas empresas para
abrir contato sobre a redução da jornada de trabalho para 40h
semanais sem diminuir os salários. O Sindppd/RS buscou 7
empresas e tem mantido contato com outras duas que estão com
tratativas em andamento (Metadados Assessoria e Sistema e
Thoughtworks Brasil Software Ltda).
Entre as 7 empresas, quatro não retornaram o contato do
sindicato e outras duas afirmaram que irão esperar pelas
negociações da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho). Uma
confirmou o recebimento do e-mail. Listamos as empresas no
final deste e-mail.
A redução da jornada de trabalho para 40h semanais já é
realidade no setor da TI em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro
e Pernambuco, estados de economia forte onde a área da
tecnologia é desenvolvida. A TI “não quebrou” nesses locais,

pelo contrário, tem seguido sólida e crescente.
O Sindppd/RS segue firme na luta pela jornada de trabalho de
40h semanais. À medida que tivermos novidades em relação às
negociações, avisaremos a todos e todas. Pedimos aos colegas
que trabalham em empresas que não têm jornada reduzida, que
entrem em contato com o sindicato
secretariageral@sindppd-rs.org.br

pelo

e-mail
OU

secretariageral2@sindppd-rs.org.br a fim de de nos passarem
informações para que possamos tentar negociar as 40h com a
empresa. Todos os dados pessoais enviados são resguardados em
sigilo pelo Sindppd/RS.
Reforçamos aqui também o pedido para que os trabalhadores e as
trabalhadoras PARTICIPEM das assembleias e reuniões convocadas
pelo sindicato. É coletivamente que conseguiremos avançar em
melhores salários e condições de trabalho!

EMPRESAS QUE O SINDPPD/RS ENTROU EM CONTATO:
# Metadados Assessoria e Sistema: houve reunião para negociar,
mas não obtivemos resposta ainda
# Thoughtworks Brasil Software Ltda: em negociação
# Promob Software S/A: confirmou recebimento do e-mail
# BR Fibra: não respondeu
# HCL Technologies: não respondeu
# GX2: não respondeu
# JKH Capital Participações Ltda: não respondeu
# WHITE Soluções Inteligentes: empresa disse que vai esperar a
próxima CCT
# WHITE Cube: empresa disse que vai esperar a próxima CCT

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO – Pagamento de
processo judicial contra a
empresa IOS Informática
Colegas,
O Sindppd/RS está efetuando o pagamento dos trabalhadores
beneficiados com a ação judicial contra a empresa IOS
Informática. A empresa não pagou corretamente as diferenças
salariais e no auxílio alimentação referentes à CCT 2015/2016
(Convenção Coletiva de Trabalho).
Alertamos que alguns valores a serem recebidos são bem baixos.
Por isso, sugerimos que os trabalhadores e a trabalhadora
beneficiados, os quais estão listados abaixo, entrem em
contato com o Sindppd/RS por telefone (51 3213-6100) ou por email (tesouraria@sindppd-rs.org.br) antes de se dirigirem
presencialmente à sede do sindicato em Porto Alegre (RS) a fim
de averiguarem suas situações.

São os trabalhadores e a trabalhadora beneficiados:
Cleber Marcio Chaves Pires
Guilherme Turck
Henrique Novello Neto
Jose Henrique Oliveira Carvalho
Marcelo de Aguiar Rodrigues
Rosane Bornes da Silva

Stefano Gomes

Em caso de dúvida, entre em contato com o sindicato.

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO – Pagamento de
ação judicial contra empresa
CANTU, STANGE e CIA Ltda.
Veja como proceder
O Sindppd/RS está efetuando o pagamento aos trabalhadores e
trabalhadoras beneficiadas na ação judicial contra a empresa
CANTU, STANGE & CIA LTDA – EPP. Processo número 002011403.2016.5.04.0732
Os valores são referentes a diferenças de auxílio-alimentação
que não foram
trabalhadoras.

pagas

pela

empresa

aos

trabalhadores

e

Abaixo, divulgamos os nomes dos beneficiados e da beneficiada
pela ação trabalhista. Para receber, é necessário que os
colegas e a colega venham até a sede do Sindppd/RS de segunda
a sexta-feira, das 13h às 16h30min, portando documentação
pessoal. O sindicato fica na rua Washington Luiz, 186 – Centro
Histórico, em Porto Alegre (perto do Gasômetro).

Qualquer

dúvida,

entre

em

contato

pelo

e-mail

secretariageral@sindppd-rs.org.br ou pelo telefone (51) 32136100.

TRABALHADORES BENEFICIADOS PELA AÇÃO 0020114-03.2016.5.04.0732
Angela Regina Kauffmann
Cassiano Weiss
Claiton Cleber de Queiroz
Gabriel Avelar
Gustavo Luiz Ilha
Henrique Malikoswski
Samuel Lindermann

A CCT (Convenção Coletiva) são os nossos direitos. Se a
empresa estiver descumprindo, entre em contato com o
sindicato!

Sindppd/RS

Setor Privado: trabalhadores
da ADP Brasil conquistam
pagamento do quinquênio e

valores indenizatórios
Cumprimento da Convenção Coletiva ocorreu
negociação do Sindppd/RS com a empresa.

após

intensa

Os cerca de 400 trabalhadores da empresa ADP Brasil no Rio
Grande do Sul obtiveram uma importante conquista recentemente:
passaram a ter direto ao pagamento da rubrica quinquênio,
direito previsto na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) do
Setor Privado aqui do estado que a empresa descumpria. A ADP
Brasil tem sua sede em São Paulo e, devido a este fato,
aplicava a Convenção Coletiva daquele estado a todos os
funcionários, inclusive aos lotados no RS – e no acordo
paulista não está assegurado o quinquênio à categoria.
Esta irregularidade foi detectada pelo Sindppd/RS após
trabalhadores da empresa no RS participarem de uma assembleia
da campanha salarial do Setor Privado no ano passado e
relatarem a situação. A legislação brasileira determina que as
categorias de trabalhadores devem ser abrangidas pelos acordos
coletivos negociados na base territorial onde elas exercem o
trabalho e não onde ficam as sedes das empresas. Portanto,
TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE TI que exercem seu
trabalho no Rio Grande do Sul devem ter assegurados os
direitos e receber os reajustes salariais e dos benefícios que
constam na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) do Setor
Privado gaúcho, firmado entre o SEPRORGS (sindicato patronal)
e o Sindppd/RS. Acesse a CCT 2021/2022 AQUI
Logo após a assembleia, o Sindppd/RS acionou a ADP Brasil
sobre o descumprimento da Convenção Coletiva e, desde então,
dialogava com a empresa para que se ajustasse ao acordo. Em
Dezembro/2021, a ADP Brasil passou a pagar a rubrica
quinquênio a todos os trabalhadores e trabalhadoras que têm

direito aqui no Rio Grande do Sul.
A partir deste fato, o sindicato passou a tratar dos valores
retroativos para os quase 120 empregados que tinham completado
pelo menos 5 anos de empresa em 30 de Novembro de 2021 (tendo
direito ao primeiro ou mais quinquênios). Foi um processo de
negociação longo e intenso, que no final de Abril resultou em
uma proposta construída pelas partes por meio de um acordo
específico indenizatório. O acordo consiste em pagar valores
que cobrem uma boa parte do devido pela empresa aos
trabalhadores – que já deveriam estar recebendo os quinquênios
em seus ganhos – e quitar esta dívida.
A proposta foi apresentada pelo Sindppd/RS em assembleia
virtual convocada nessa 5ª feira para deliberação deste grupo
de trabalhadores e de trabalhadoras da ADP Brasil. Dos
presentes, 85 trabalhadores aceitaram a proposta da empresa;
apenas 1 pessoa se absteve na votação. Mesmo com a aprovação
coletiva em assembleia, cada trabalhador e trabalhadora que
quiser aderir a este acordo indenizatório terá que assinar um
formulário individual para declarar sua adesão. Este
formulário será disponibilizado pela ADP Brasil. O Sindppd/RS
acompanhará o processo, qualquer dúvida entre em contato com o
sindicato pelos e-mails secretariageral@sindppd-rs.org.br e
secretariageral2@sindppd-rs.org.br ou pelo telefone (51) 32136100

Colegas da TI: esta situação enfrentada pelos trabalhadores e
trabalhadoras da ADP Brasil mostra que a luta coletiva faz
valer nossos direitos! O Sindppd/RS é o instrumento criado
pelos trabalhadores da TI há mais de 30 anos para ajudar a
mobilizar e a organizar a luta por melhores salários,
condições de trabalho, por direitos e avanços na nossa
categoria.
O sindicato segue até hoje, firme e forte, na luta! Qualquer

dúvida ou denúncia, entre em contato com o Sindppd/RS.
Participe das assembleias das campanhas salariais e das
convocações!
Vamos juntos fazer valer nossos direitos!

Sindppd/RS

