SETOR PRIVADO – Campanha
Salarial
2016/2017:
Informativo aos trabalhadores
da LINX
No último período, alguns trabalhadores da LINX vêm manifestando ao sindicato a sua
preocupação com relação aos encaminhamentos da Campanha Salarial 2016/2017. Também
recebemos informações de alguns colegas que, nos estados de Minas Gerais e São
Paulo, os sindicatos respectivos teriam firmado um ACT/Acordo Coletivo de Trabalho
(em separado) com a empresa, contemplando o reajuste salarial das campanhas
salariais em discussão.
Diante das afirmações recebidas, cabe informar que nos dois estados citados não
foram firmados ACTs em separado em que houvesse sido ajustado reajuste salarial para
os trabalhadores da LINX de Belo Horizonte (MG) e de São Paulo (SP).
O que ocorreu nesses dois estados é que as negociações entre os sindicatos patronal
(das empresas) e dos trabalhadores avançaram para o seu fechamento. Destacamos que
em Minas Gerais a data-base negociada foi a de 1º/09/2016, que resultou no seguinte
instrumento:
http://www.sindados-mg.org.br/images/SETEMBRO/2016/cct2017_2017_setembro.pdf

(vale

para o conjunto da categoria de TI daquele estado, e não somente para os
trabalhadores da LINX).
Também cabe destacar que em Belo Horizonte, a LINX ajustou em separado com aquele
sindicato profissional (Sindados/MG), somente alguns outros itens de benefícios,
conforme

pode

ser

visto

em:

http://www.sindados-mg.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=979:propo
sta-da-linx-para-o-act-2017-2018&catid=24&Itemid=93 . Não foi tratado de reajuste
salarial neste ACT.

DIANTE DISSO TUDO, O QUE FAZER?
Como já informamos em assembleia realizada na frente da LINX, resta-nos a
mobilização dos trabalhadores para pressionar a empresa e o SEPRORGS (sindicato
patronal) a conceder o reajuste devido.
Tentar responsabilizar o sindicato por conta de todo o atraso na Campanha Salarial
(6 meses) não resolve a vida de ninguém e acaba desviando a responsabilidade de quem
efetivamente pode resolver o impasse – neste caso específico: a LINX e o SEPRORGS.
Mas independente de tudo isso, reiteramos que a LINX, assim como já o fez em
oportunidades anteriores, se estiver disposta a negociar com o nosso sindicato um
ACT para antecipação do reajuste salarial, pode procurar a entidade a qualquer
momento, que não nos furtaremos em tratar com a empresa.
Devemos concentrar nossos esforços para pressionar a empresa e o sindicato patronal,
para superar a intransigência e a ganância deles.

ALGUMAS PALAVRAS SOBRE A GREVE GERAL
Como solicitado por vários colegas, o sindicato montou um piquete na frente da
empresa no último dia 28 de Abril, assim como fizemos na PROCERGS, SERPRO, PROCEMPA,
entre outras. Nessa oportunidade, conversamos com alguns colegas que compareceram ao
trabalho, mesmo sendo um dia de Greve Geral. Distribuímos o boletim da paralisação,
tudo de forma amistosa e sem incidentes.
No entanto, um ou dois colegas, tentando justificar a sua atitude individualista e
descompromissada com o conjunto dos colegas e da categoria, cobrou do sindicato que
não fazíamos o mesmo pela Campanha Salarial. Muito provavelmente desconhecem as
iniciativas do Sindppd/RS, pois não comparecem nas assembleias (nem na frente da
LINX e, tampouco, no sindicato), nas quais são tratadas e encaminhadas as questões
da Campanha Salarial.
Com certeza, esses colegas devem ficar esperando que os demais façam aquilo que eles

também deveriam fazer. Ou seja, participar e se responsabilizar pelas atividades
gerais daquilo que é de interesse e de responsabilidade de todos e todas.
E como afirmamos para um dos trabalhadores: não existe solução mágica para resolver
o impasse da Campanha Salarial. Precisamos de muito esforço, mobilização, unidade e
suor. Ficar à busca de culpados em terceiros só vai facilitar a vida da LINX e do
SEPRORGS.

Contra as reformas da Previdência e Trabalhista!
Não às terceirizações!

Sindppd/RS

Setor
Privado
2016/2017:
SEPRORGS informa que fará
assembleia para tratar da
Campanha Salarial
O Sindppd/RS e o SEPRORGS (sindicato dos empresários da TI no RS) se reuniram, nesta
terça-feira (2/05), para prosseguir com as tratativas da Campanha Salarial
2016/2017.

CLIQUE AQUI para ver a ata

Em um encontro rápido, o sindicato patronal avisou que fará uma ASSEMBLEIA das
empresas associadas no dia 12 de Maio, às 11h, em sua sede em Porto Alegre. A pauta
é a deliberação sobre a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017
(CCT).

A

convocação

da

patronal

pode

ser

acessada

neste

link:

http://www.seprorgs.org.br/pt/agenda/assembleia-geral-ordinaria-4
Ao saber da assembleia, o Sindppd/RS reafirmou novamente à patronal que somente
analisaremos propostas que tenham como base o reajuste salarial e dos benefícios –
INPC do período (8,5%) – e que contenham o pagamento dos retroativos. Afinal, repor
as perdas com a inflação nos ganhos dos trabalhadores da TI é o MÍNIMO que o acordo
deve garantir.

Uma nova mesa de negociação ficou marcada para o dia 15 de Maio, às
14h30min, no Sindppd/RS, para que o SEPRORGS apresente o que foi
deliberado na assembleia dos empresários.

Contra as reformas da Previdência e Trabalhista!
Não às terceirizações!

Sindppd/RS

GREVE
GERAL
diz
não
às
reformas da Previdência e

Trabalhista
terceirizações

e

às

Paralisação nacional convocada pelos sindicatos e centrais sindicais parou capitais
e cidades do interior do país. É a luta pelos direitos dos trabalhadores!
Assim que os ponteiros do relógio passaram da meia-noite, a GREVE GERAL começou a
tomar corpo em todo o Brasil. Trabalhadores e sindicatos fizeram piquete nas
garagens de ônibus e nas saídas de trens e de metrôs. Pontos importantes em rodovias
de grande circulação foram bloqueadas por trabalhadores urbanos, agricultores e, em
alguns locais, por indígenas. À medida que o dia amanhecia, trabalhadores das mais
diversas categorias montaram os seus piquetes nas frentes das empresas em que
trabalham, a fim de se juntar a todos os colegas que estavam aderindo à
manifestação. Estudantes foram para a frente das escolas e das universidades.

CLIQUE AQUI para ver a galeria de fotos da GREVE GERAL na TI gaúcha e
em Porto Alegre

Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e as principais cidades da região
metropolitana e do interior do estado, como Pelotas, Rio Grande, Caxias do Sul e
Passo Fundo, ficaram paradas o dia inteiro. Mas ocorreram protestos e mobilizações,
geral e parciais, em vários municípios. Escolas e universidades públicas não tiveram
aula e muitas escolas da rede privada foram impactadas. Hospitais e a rede de saúde
em geral atenderam apenas emergências. As poucas lojas do comércio que abriram as
portas no centro da Capital e das cidades maiores, ao verem que a GREVE GERAL

ultrapassou o meio-dia, voltaram a fechar. Bancos, em sua maioria, não funcionaram.

Fotos da LINX

Fotos do piquete na PROCEMPA

Concentração na PROCERGS

Caminhada até o Glênio Peres

Trabalhadores e o Sindppd/RS montaram piquetes na PROCEMPA, na PROCERGS, no SERPRO e
na BB Tecnologia (fotos acima). Também estivemos na porta da LINX (foto acima),
empresa do setor privado de TI, chamando os colegas a aderirem à GREVE GERAL contra

as reformas. Às 10h30min, trabalhadores de todas as empresas, incluindo SERPRO,
DATAPREV e BB Tecnologia, concentraram-se em frente à PROCERGS, de onde saímos em
caminhada para o ato no Largo Glênio Peres, ao lado da prefeitura.
Os trabalhadores também sofreram repressão física e psicológica dos governos e das
empresas. Em Porto Alegre, a guarda municipal da prefeitura jogou bombas de efeito
moral nos municipários, que trancaram a entrada do prédio da prefeitura antiga.
Cerca de 10 trabalhadores ficaram feridos; alguns desses precisaram de atendimento
em hospital.
Na TI, o Sindppd/RS recebeu relatos de que chefias convocaram os trabalhadores, por
email e mensagens de Whatsapp, para irem trabalhar. Uma empresa do setor privado
ameaçou demitir quem tivesse feito GREVE. Outras empresas baixaram a orientação de
home office para quem não conseguisse chegar até o local de trabalho. Veja, neste
link, as orientações do Sindppd/RS em relação às intimidações das empresas:
http://www.sindppd-rs.org.br/greve-geral-empresas-buscam-intimidar-e-ameacar-trabalh
adores-com-desconto-nao-vamos-ceder/
O dia encerrou com atos públicos dos sindicatos, das centrais e de trabalhadores
grevistas nos centros das cidades. Em Porto Alegre, ocorreu uma grande concentração
na Esquina Democrática e no Largo Glênio Peres, no centro, a partir do meio-dia.
Pelas 13h30min, cerca de 20 mil trabalhadores e estudantes fizeram uma caminhada
pelas principais avenidas, passando pelo Túnel da Conceição e na Rodoviária e
encerrando no Largo Zumbi dos Palmares.
Este 28 de Abril foi um grande dia de luta dos trabalhadores brasileiros. Ele foi
grande e impactante, devido à união de 9 centrais sindicais; foi do jeito que
precisássemos que fosse. É o início da nossa luta nas ruas contra a retirada dos
direitos dos trabalhadores via as reformas da Previdência e Trabalhista e as
terceirizações. Precisaremos fazer mais protestos, com cada vez mais trabalhadores
parados e nas ruas, para tentar impedir essas reformas.
Direito não se negocia, se cumpre, colega da TI. Tudo o que a nossa categoria e os
demais trabalhadores brasileiros têm garantidos nos acordos e convenções coletivas e
na legislação não foi dado de graça nem por governos, nem pelos empresários. Foi
conquistado com muita luta, muita greve, muito protesto nas ruas.
Não abra mão dos teus direitos! Converse com os teus colegas de trabalho, familiares
e amigos. Ajude a mobilizá-los e convide-os a participarem das greve e dos

protestos. Só com luta é que pararemos esses ataques.

Não às reformas da Previdência e trabalhista!
Não às terceirizações!

Sindppd/RS

GREVE GERAL: Empresas tentam
intimidar trabalhadores com
desconto. Não vamos ceder!
Nada de novo. Como sempre acontece, empresas públicas e privadas estão tentando
intimidar os trabalhadores da TI a não aderirem à

GREVE GERAL deste 28 de Abril. A

principal ameaça é com o desconto do dia parado.

A

GREVE GERAL desta sexta-feira é legal e legítima. Além das razões que motivam

esta greve, que por si só justificariam as mobilizações dos trabalhadores, o
Sindppd/RS tomou TODAS AS MEDIDAS LEGAIS exigidas pela LEI DE GREVE:
1) Fizemos assembleias com deliberações nas empresas de TI;

2) Publicamos o edital em jornal de grande circulação no RS dentro do prazo exigido
pela legislação
3) Notificamos as empresas sobre a deliberação da GREVE GERAL na nossa categoria de
TI

LEI TAMBÉM DEVE SER RESPEITADA PELAS EMPRESAS E PELOS GOVERNOS
Assim como os trabalhadores precisam seguir o rito da LEI DE GREVE para exercer seu
direito LEGÍTIMO de protesto e de manifestação, as empresas de TI devem cumprir com
a legislação. Os acordos coletivos das empresas públicas e a Convenção Coletiva
(CCT) do setor privado vigentes trazem garantias aos trabalhadores, desde código de
greve no ponto até formas de compensação.
Além disso, o direito à GREVE é garantido pela Constituição Federal brasileira e
internacionalmente, por meio de convenções da OIT (Organização Internacional do
Trabalho). O MPT (Ministério Público do Trabalho) divulgou um comunicado oficial
para “lembrar” disso frente à GREVE GERAL convocada para esta SEXTA-FEIRA, 28 de
Abril. Divulgamos no final do texto.

NÃO ADIANTA NOS AMEAÇAR. É GREVE GERAL EM DEFESA DOS NOSSOS DIREITOS!
Independente disso colega da TI, não se deixe intimidar e nem ser
pressionado. As

empresas privadas que ameaçam com desconto são as mesmas que

sequer repassaram as perdas com a inflação nos salários e nos benefícios dos
trabalhadores. Reajustar pelo INPC é o MÍNIMO que as empresas e o SEPRORGS
(sindicato patronal) deveriam pagar aos trabalhadores, mas nem isso querem.
Os governos e as direções das empresas públicas que ameaçam os trabalhadores ou
tentam furar a greve com contratação de transporte pelo Uber, Cabify ou 99 Táxis são
os mesmos que gastam milhões com cargos de confiança com altos salários e benefícios

e que estão envolvidos com desvio do dinheiro público, que é do povo, para uso
pessoal ou alimentar esquemas de corrupção com empresas privadas.

O que temos certo é que o cada um poderá perder financeiramente neste
DIA DE LUTA é bem menos do que todos os trabalhadores perderão com as
reformas.
É o futuro de cada um de nós, de nossos familiares e de amigos que
está em jogo!

ESTA SEXTA-FEIRA, 28 DE ABRIL, É GREVE GERAL!
À luta!

Sindppd/RS

GREVE GERAL: 28 de Abril está
chegando. Todos e todas às
ruas pelos nossos direitos
Nesta sexta-feira, 28 de Abril, é o dia da GREVE GERAL contra as reformas
Trabalhista e da Previdência e as Terceirizações. A luta precisa ser muito forte,
pois somente com a MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES poderemos mudar o curso dessas
negociatas para aprovar as reformas e derrotar os projetos do Governo Temer.

http://www.sindppd-rs.org.br/wp-content/uploads/2017/04/CHAMAD

A-_28-de-abril.mp4
Diretores do Sindppd/RS e integrantes de CTs (comissões de trabalhadores) e OLTs
chamam todos os trabalhadores da TI para a GREVE GERAL

Abaixo, listamos TRÊS passos importantes para que a GREVE GERAL deste 28 de Abril,
SEXTA-FEIRA agora, seja forte como ela precisa e deve ser. Anota aí e vem junto,
colega da TI!

1) NÃO VÁ TRABALHAR: o impacto da GREVE GERAL está diretamente ligado à
paralisação do trabalho prestado pelos trabalhadores. Somos nós da TI que mantemos
as empresas funcionando. As máquinas e os sistemas não existem por si só, como
muitos empresários e governos pensam. Só parando é que mostraremos a eles, que não
nos valorizam, a nossa importância.

Para dar suporte para a realização desta paralisação, o Sindppd/RS
está cumprindo os requisitos da LEI DE GREVE: fizemos assembleias com
deliberações nas empresas de TI, publicamos o edital em jornal de grande circulação
no RS dentro do prazo exigido pela legislação e notificamos as empresas sobre a
deliberação da GREVE GERAL na nossa categoria de TI.
O sindicato também publicou, no jornal Correio do Povo nessa terça-feira (25/04),
Comunicado à População e ao usuários dos serviços de TI das empresas sobre a
paralisação.

Sobre o impacto do dia parado: vamos buscar negociar a compensação. Não é
garantido que conseguiremos impedir o desconto dos trabalhadores, e iremos até a
Justiça, se necessário, para buscar que o mesmo não aconteça. Mas o que cada um
poderá perder financeiramente neste DIA DE LUTA é bem menos do que todos os
trabalhadores perderão com as reformas.

É o futuro de cada um de nós, de nossos familiares e de amigos que está em jogo!

2) PIQUETE NAS EMPRESAS DE TI: os diretores do sindicato, as comissões de
trabalhadores e as OLTs (Organizações por Local de Trabalho) estarão, desde cedo, em
frente às empresas para recepcionar os colegas. Ao decidir não trabalhar, venha
engrossar a mobilização com a gente e os demais colegas!

Calendário da GREVE GERAL do Sindppd/RS:
A partir das 6h: PIQUETE em frente às principais empresas
A partir das 10h: concentração dos trabalhadores de TI de todas as empresas em
frente à PROCERGS. Partiremos dali, em caminhada, para o ato público unificado no
centro de Porto Alegre
12h (meio-dia): concentração para o ATO UNIFICADO dos sindicatos e centrais na
Esquina Democrática

3) QUEM ESTARÁ NA GREVE GERAL DE 28 DE ABRIL
Na nossa categoria da TI gaúcha, os trabalhadores da PROCEMPA, da BB Tecnologia, da
PROCERGS e da DATAPREV já aprovaram a adesão. Nacionalmente, os colegas do SERPRO do
RS, de SC, PR, SP, RJ, DF, MG, BA, CE, RJ e PE deliberaram pela GREVE GERAL. Na
DATAPREV, paralisarão nós gaúchos, o RJ, SP, BA, PB, PR e SC. Na BB Tecnologia,
muitos estados também estarão parados.
Muitas categorias de trabalhadores farão GREVE GERAL no estado. Entre elas, estão os
trabalhadores em educação da rede pública estadual (CPERS), municipários de Porto
Alegre (SIMPA), policiais civis (UGEIRM), servidores da Justiça estadual (SINDJUS),
funcionários do TRENSURB (SINDIMETRO/RS), rodoviários da Capital, judiciário federal
(Sintrajufe), Professores da Rede Privada (SINPRO), bancários (SindiBancários),

Sindicaixa, trabalhadores da Saúde e da Previdência (Sindisprev), Servidores
Públicos do Estado (Sindisepe) e muitas outras categorias da capital e interior do
estado.

A GREVE GERAL no Brasil terá participação de rodoviários, metroviários,
metalúrgicos, professores da rede pública estadual e municipal, universidades
públicas, servidores públicos em geral, trabalhadores do setor aéreo, policiais
civis e federais, comerciários, movimentos sociais do campo e da cidade. Todas essas
categorias estarão paralisadas na sexta-feira, 28 de Abril, de Norte a Sul no país.

Para acompanhar as notícias nacionais, acesse os sites:
CSP CONLUTAS
ESQUERDA ON LINE

Ajude a construir a possivelmente maior greve geral da história de nosso país!

Qualquer dúvida, esclarecimento ou pedido de ajuda, entre em contato com o
Sindppd/RS pelo e-mail secretariageral@sindppd-rs.org.br

À luta, colegas da TI!

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO – Antecipação
de
tutela
impede
que
Globalweb altere plano de
saúde
A assessoria jurídica do Sindppd/RS conseguiu uma antecipação de tutela que impede a
empresa Globalweb Outsourcing do Brasil a fazer alterações no plano de saúde de seus
funcionários. A decisão foi concedida pela juíza do Trabalho Valdete Souto Severo e
já está em vigor.
Até 2016, a empresa Globalweb disponibilizava aos empregados um plano de saúde com
abrangência nacional. No entanto, alterou-o de forma unilateral, determinando que
tivesse abrangência apenas na cidade de Porto Alegre, o que prejudicou os
funcionários que não residem na Capital.
Em Fevereiro deste ano, a ainda empresa aumentou o percentual de contribuição dos
trabalhadores no plano, obrigando-os a arcar com até 50% do valor, além das
mensalidades dos

dependentes.

Segundo decisão da juíza, a Globalweb não poderá promover qualquer mudança no
formato de cobrança do plano de saúde dos empregados. Também terá que arcar com a
integralidade dos custos dos respectivos planos de saúde, inclusive de seus
dependentes, como ocorria antes de Fevereiro de 2017. A empresa será multada em R$
5.000,00 caso descumpra o despacho.
Colegas da TI: essa irregularidade da Globalweb foi denunciada ao sindicato pelos

trabalhadores. A CCT (convenção coletiva) e as leis trabalhistas são nossos
direitos, conquistados com MUITA LUTA. Se a empresa em que vocês trabalham
descumprir

o

acordo

ou

a

legislação,

denuncie

ao

sindicato

pelo

e-mail

secretariageral@sindppd-rs.org.br
O sindicato mantém em sigilo os autores da denúncia, podem ficar tranquilos. Vamos
fazer valer os nossos direitos!

Sindppd/RS

NESTA QUARTA-FEIRA (26/04),
às 18h30min, tem ASSEMBLEIA
DO SETOR PRIVADO para debater
a GREVE GERAL. Participe!
Colegas do SETOR PRIVADO,
nesta QUARTA-FEIRA (26/04), às 18h30min, teremos ASSEMBLEIA DA
CATEGORIA para debater a GREVE GERAL convocada pelas centras sindicais e
sindicatos no dia 28 de Abril. A paralisação é nacional, contra a retirada de
direitos dos trabalhadores que está em curso com as reformas da Previdência e
Trabalhista e as Terceirizações.
A assembleia será na SEDE DO SINDPPD/RS (Rua Washington Luiz, 186 – Centro Histórico
– próximo ao Gasômetro).

Na pauta:
– Discussão sobre a participação na GREVE GERAL do dia 28/04
– Informes sobre a Campanha Salarial 2016/2017
– Assuntos gerais relativos aos temas acima

Na TI gaúcha, os trabalhadores da PROCEMPA, da BB Tecnologia, da PROCERGS, do SERPRO
e da DATAPREV aprovaram a adesão.
São os nossos direitos que estão em jogo! Vamos FAZER GREVE GERAL AGORA, para não
nos arrependermos depois de termos perdido!
Participe da assembleia!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DO SETOR PRIVADO
Nesta QUARTA-FEIRA (26/04) – Às 18h30min
Na sede do Sindppd/RS (Rua Washington Luiz, 186 – Centro Histórico –
próximo ao Gasômetro)

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO – Atualização
sobre ação judicial contra a

LINX
Como

já

noticiado

anteriormente

(
http://www.sindppd-rs.org.br/setor-privado-assembleia-na-linx-delibera-mobilizacoespor-reajuste-e-em-defesa-dos-direitos/) a ação judicial promovida contra a LINX teve
mais um desdobramento em audiência realizada no dia 17 de abril. O sindicato
ingressou com essa ação no fim de 2016, pois a empresa está devendo diferenças
salariais da campanha salarial passada (2015/2016) a trabalhadores.

CLIQUE AQUI para ver a ata

Vencida esta etapa, a instrução do processo está encerrada e agora resta-nos
aguardar a publicação da sentença pelo juiz, que será divulgada tão logo tenhamos
conhecimento.

Mas é importante registrar que nesta audiência, causou surpresa para o sindicato,
que apesar de nosso entendimento a ação tratar de matéria de direito*, o que
dispensaria ouvir testemunhas, mesmo assim a LINX (parte RÉ) convidou um trabalhador
para trazer seu depoimento ao processo. Sugerimos que todos os colegas, leiam com
atenção o conteúdo de seu depoimento, que consta da referida ata.
* Matéria de direito: é quando existe alguma controvérsia ou situação sobre um
conjunto de normas legais. Quando há divergências entre normas jurídicas ou não.

As movimentações do processo podem ser consultadas no site TRT
-2016-5-04-0012

Contra as Reformas da Previdência e Trabalhista!
Agora é GREVE GERAL no dia 28 de ABRIL!

pelo nº 0021506-0-

Sindppd/RS

Setor
Privado
2016/2017:
Sindppd/RS
exige
INPC
e
retroativos
Representantes do Sindppd/RS e do SEPRORGS (sindicato dos empresários) deram
continuidade às negociações na tarde desta quinta-feira (20/04) em Porto Alegre
(RS). A reunião aconteceu na sede do sindicato patronal.

CLIQUE AQUI para ver a ata

O Sindppd/RS reforçou que qualquer negociação deve ter como base mínima o reajuste
salarial e dos benefícios pelo INPC (8,50%), com as diferenças retroativas à 1º de
Novembro de 2016 (data-base). Afinal, trata-se apenas de repor as perdas dos ganhos
dos trabalhadores com a inflação.
Por sua vez, o SEPRORGS trouxe à mesa os argumentos da crise financeira e das
dificuldades enfrentadas pelo setor empresarial da TI. Ainda assim, disse que irá
levar para o restante da diretoria as bases propostas pelo Sindppd/RS para
fechamento da Campanha Salarial 2016/2017 pelo INPC.
A próxima reunião de negociação acontece em 2 de Maio, às 14h30min, na sede do
SEPRORGS em Porto Alegre.

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO 2013/2015 –
Itravel
pagará
reajustes
salariais e dos auxílios
alimentação e creche aos
trabalhadores
A Itravel Tecnologia é mais uma empresa que terá que pagar valores devidos a seus
trabalhadores desde a Campanha Salarial 2013/2015. Em ação ajuizada pela assessoria
jurídica do Sindppd/RS, a empresa foi condenada no final de Março a repassar as
diferenças salariais em decorrência dos reajustes de 5,58% (a contar da data-base
01/11/2013) e de 6,34% (a contar da data-base 01/11/2014) acordados pelo sindicato
dos trabalhadores e o SEPRORGS (dos empresários) na CCT 2013/2015 (convenção
coletiva).
Os valores incluem todos os colegas que estavam trabalhando na Itravel nesse
período, independente de ainda estarem empregados lá ou não. Os reajustes incidirão
no 1/3 de férias, 13º salário, horas extras, adicional noturno, FGTS com o acréscimo
de 40% e no aviso prévio.
A Justiça do Trabalho determinou ainda que precisam ser pagas essas diferenças nos
auxílios alimentação e creche. Os trabalhadores receberão todos os valores
corrigidos e com juros. A Itravel terá que pagar também os honorários advocatícios.

Da decisão cabe recurso da empresa, que já interpôs embargos de declaração (uma
espécie de pedido de informações) questionando a sentença judicial. Os trâmites da

ação podem ser acompanhados no site do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), na seção
“Consulta Processual” pelo número

0020160-42.2016.5.04.0004

Empresa de TI: não adianta descumprir a CCT e nem as leis
trabalhistas!
A Itravel Tecnologia é uma das várias empresas de TI que se negaram em cumprir a CCT
(convenção coletiva) ou tentaram burlar o acordo, a fim de engordar o seu caixa com
o suor dos trabalhadores. Na campanha salarial mais recente, de 2015/2016, diversas
empresas estão se utilizando do não registro da CCT no Ministério do Trabalho
(devido a problemas do SEPRORGS junto ao órgão fiscalizador) para não pagar os
valores devidos. Elas estão descumprindo a orientação dada pelo próprio sindicato
patronal, que afirmou que o acordo é válido e deve ser respeitado.

Até o momento, o Sindppd/RS está ganhando TODAS as ações jurídicas
ingressadas em decorrência de descumprimento da Convenção Coletiva.
Algumas

ações

são

acatadas

totalmente

pela

Justiça;

outras

parcialmente. Mas temos obtido vitórias em TODAS.
Essa realidade mostra que não adianta as empresas se negarem a pagar o que os
trabalhadores têm direito, pois serão obrigadas a fazer isso pela Justiça. E ainda
acaba saindo mais caro e desgastante para elas, pois são condenadas a ressarcir o
dinheiro com correções monetárias e juros e precisam arcar com os honorários.
É por esse motivo também que o empresariado quer a Reforma Trabalhista do Governo
Temer: para flexibilizar as leis trabalhistas em favor deles, abrindo brecha para
que os trabalhadores não consigam mais reivindicar seus direitos desrespeitados na
Justiça do Trabalho.
Se o objetivo dessa reforma fosse agradar a “todos”, empresários e governos estariam
falando em aumento salarial por exemplo, que é o que importa aos trabalhadores. Mas
pelo contrário: querem aumentar a jornada de trabalho diária e a possibilidade de
poderem fazer com que os trabalhadores trabalhem ser sem pagos – caso da expansão do
banco de horas.

Tudo está interligado, colega da TI. Os empresários e o governo
comprometido com eles não dão ponto sem nó. Por isso, vamos à luta
contra a retirada dos nossos direitos!

Não às reformas Trabalhista e da Previdência!
Não às Terceirizações!

28 de Abril, é dia de GREVE GERAL em defesa de nossos direitos. Para
tu também!

Se a tua empresa descumprir a Convenção Coletiva ou as leis
trabalhistas,

denuncie

para

secretariageral@sindppd-rs.org.br
sigilosas!

o

sindicato

.

Todas

as

pelo

e-mail

informações

são
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