Setor Privado: Informativo
IMPORTANTE sobre o fechamento
da
Campanha
Salarial
2015/2016
É importante que todos os colegas leiam atentamente as
informações abaixo, até o final do texto, pois nele há algumas
dicas indispensáveis para a apuração correta dos valores
devidos em decorrência do fechamento da Campanha Salarial dos
Trabalhadores do Setor Privado do período 2015/2016.
ATENÇÃO: as diferenças salariais retroativas de Maio/2016 à
Novembro/2015 devem ser quitadas pelas empresas,
INTEGRALMENTE, já na Folha de Pagamento de JUNHO/2016 (que
deve ser pago ATÉ 6/07/2016, que é o 5º dia útil do mês de
Julho).
É fundamental que a categoria fiscalize diretamente o
pagamento correto dos seus direitos. E denuncie imediatamente
ao sindicato, caso isso não ocorra, pelo e-mail
secretariageral@sindppd-rs.org.br

Na última sexta-feira (17/06), foram finalizadas as tratativas
com o sindicato patronal (SEPRORGS) no sentido de viabilizar a
assinatura da CCT 2015/2016 (Convenção Coletiva de Trabalho).
Reproduzimos abaixo os pontos principais:

I) REAJUSTE SALARIAL INTEGRAL pelo INPC (10,33%), sendo pago
da seguinte forma:
A) 50% do percentual do INPC (5,16%), com as diferenças
retroativas de MARÇO/2016 a NOVEMBRO/2015 (data-base);
B) 75% do percentual do INPC (7,75%), com as diferenças
retroativas de MAIO/2016 a ABRIL/2016;
C) o restante, INTEGRALIZANDO o INPC (10,33%), será a partir
da Folha de Pagamento de JUNHO/2016.

II) Em relação aos demais benefícios (Ajuda alimentação e
Auxílio-creche), pagamento a partir de JUNHO/2016 (ou seja,
sem os retroativos à data-base 1º de Novembro de 2015).
eles:

São

A) reajuste da ajuda alimentação em 16,44%, passando o valor
base para R$17,00 por dia, a partir de JUNHO/2016;
B) reajuste do auxílio-creche em 33,6%, passando para R$300,00
mensais e alterando-se o limite de direito ao acesso ao
benefício para TRÊS PISOS normativos da categoria (salário
mínimo nacional) a partir de JUNHO/2016.

Além do reajuste do valor acima da inflação do período no
benefício, aqui cabe destacar também que o valor limite para
acesso ao benefício foi reajustado para TRÊS PISOS normativos
da categoria (salário mínimo nacional), sendo que antes este
limite era de 1,5 PISOS. Ou seja, a partir desta data, as
trabalhadoras [ver mais detalhes como acesso do PAI ao
benefício,
na
cláusula
21ª
da
CCT
vigente:
http://www.sindppd-rs.org.br/wp-content/uploads/2015/10/CONVEN

CAO-COLETIVA-DE-TRABALHO-Particulares-2013-2015.pdf]

que

recebem até R$ 2.640,00 têm direito ao benefício. Até então, o
acesso estava limitado aos salários até R$ 1.320,00.

Ficou ajustado ainda que as diferenças salariais retroativas
de Maio/2016 à Novembro/2015 serão quitadas INTEGRALMENTE já
na Folha de Pagamento de JUNHO/2016 (que deve ser pago ATÉ
6/07/2016, que é o 5º dia útil do mês de Julho), conforme pode
ser visto na ata de reunião (CLIQUE AQUI para ver a ata). As
demais cláusulas da CCT 2013/2015 foram renovadas (ou seja,
prosseguem em vigor da forma que estão redigidas).

A partir dessa segunda-feira (20/06), os dois sindicatos
iniciam a redação final da CCT 2015/2016. Tão logo esteja
concluída essa etapa, divulgaremos imediatamente para a nossa
categoria. No entanto, lembramos aos colegas, mas
especialmente àquelas empresas que estão planejando protelar
ainda mais a quitação dos valores devidos aos trabalhadores –
mesmo depois de 8 meses passados da data-base – que a ata
firmada entre o Sindppd/RS e o SEPRORGS no dia 17/06 já é o
instrumento legal e necessário para que o pagamento seja
encaminhado definitiva e imediatamente.

Caso as empresas descumpram aquilo que foi acordado pelas
partes, nossa entidade não se furtará em adotar todas as
medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para garantir
os direitos da categoria, como já fizemos com aquelas empresas
que optaram por essa prática ilegal no fechamento da CCT
2013/2015
(veja
um
exemplo
no
link
a
seguir:
http://www.sindppd-rs.org.br/setor-privado-sindppdrs-fecha-o-c
erco-as-empresas-que-descumprem-a-cct/). Por tudo isso,
sugerimos que as empresas já comecem, desde agora, a apurar as
diferenças devidas para pagamento na data compromissada. Basta

de fazer caixa com o dinheiro que pertence aos trabalhadores
da TI!

Como calcular as diferenças devidas

Para facilitar a compreensão sobre como deve ser aplicado o
reajuste salarial acordado, publicamos abaixo uma planilha,
que demonstra como será a evolução de um salário hipotético de
R$ 1 mil, R$ 3 mil e R$ 5mil.

Lembrando que a partir do mês de Junho/2016 já consta o NOVO
salário, corrigido integralmente pelo índice referente à
inflação do período (INPC = 10,33%).

Já na planilha abaixo, apresentamos também três exemplos de
apuração das DIFERENÇAS para TODO o período dos retroativos
(Maio/2016 a Novembro/2015).

Destacamos que a soma das diferenças referem-se à uma
simulação e não podem ser consideradas como reais.

CLIQUE AQUI e faça o download da planilha
eletrônica para calculares o que deves
receber da tua empresa referente ao
reajuste salarial e retroativos. Ela é um
instrumento bastante simples para que os
próprios colegas possam apurar as
diferenças retroativas devidas, de forma
aproximada. É necessário clicar na opção
“Habilitar Edição” assim que o arquivo
abrir para poder inserir os rendimentos
na célula A3 e calcular.
Destacamos que os valores finais só podem ser apurados com a
posse de todas as informações completas, tais como valores
exatos recebidos de férias, faltas no período etc,
indispensáveis para o cálculo de uma folha de pagamento final.
Lembrando ainda que sobre a soma das diferenças existirá o
desconto de INSS e IRRF (imposto de renda).

Mais algumas informações adicionais importantes sobre os
pagamentos dos reajustes salariais e das diferenças

(retroativos)

A) Estas diferenças da CCT 2015/2016 são devidas para aqueles
colegas que foram admitidos ATÉ o dia 31/10/2015, considerando
que estamos tratando da data-base 1°/11/2015. Aqueles colegas
que foram admitidos após essa data limite serão alcançados na
próxima data-base (1º/11/2016 – Campanha Salarial 2016/2017);
B) Não cabe a aplicação proporcional de reajuste salarial,
tomando como base a data de admissão do trabalhador. Isso
significa que dois trabalhadores: um que tenha sido admitido
numa determinada empresa, no mês de Outubro/2015 e outro em
Novembro/2014, eles terão direito ao MESMO PERCENTUAL de
reajuste salarial (5,16% a partir de 11/2015; 7,75% a partir
de 04/2016 e 10,33% a partir de 06/2016), de acordo com o
parágrafo terceiro da cláusula quarta da CCT vigente (que foi
renovada);
C) Em relação aos trabalhadores que já foram DEMITIDOS: se a
pessoa estava com o contrato de trabalho em ATIVA na data-base
(1º/11/2015), ela é abrangida por este fechamento da campanha
salarial. Os RETROATIVOS devem ser calculados de NOVEMBRO/2015
até o dia da demissão, levando em consideração o parcelamento
exposto no início deste texto (5,16% a partir de 11/2015;
7,75% a partir de 04/2016 e 10,33% a partir de 06/2016);
D) PRAZO para pagamento dos trabalhadores DEMITIDOS: ATÉ
16/07/2016 (10 corridos após o pagamento dos trabalhadores na
ativa, que deve ser feito ATÉ 06/07/2016). Caso a empresa
descumpra o prazo, será notificada pelo Sindppd/RS. Se a
irregularidade prosseguir após a notificação, o sindicato
tomará as medidas legais cabíveis. Para isso, precisamos do
apoio dos colegas: se a empresa descumprir os prazos, denuncie
ao Sindppd/RS pelo e-mail secretariageral@sindppd-rs.org.br
E) As empresas NÃO PODERÃO COMPENSAR, no reajuste a ser
repassado, os aumentos decorrentes de promoção por antiguidade

ou merecimento, implemento de idade, equiparação salarial
determinada por sentença transitada em julgado, transferência
de cargo, função, estabelecimento ou de localidade, podendo
ser compensados os demais, conforme determina o parágrafo
primeiro da cláusula quarta da CCT;
F) Por fim, se eventualmente alguma empresa tenha antecipado
um percentual MAIOR do que o estabelecido no fechamento da CCT
2015/2016 (independente qual tenha sido o percentual e/ou data
de sua aplicação) seus efeitos financeiros não poderão
descontados e/ou compensados, com base no princípio da NORMA
MAIS BENÉFICA aos trabalhadores.
Exemplo: a empresa “A” adiantou, a título de “ANTECIPAÇÃO DE
DISSÍDIO”, 10,33% a partir do mês de Janeiro/2016. Serão
devidas diferenças retroativas de 12/2015, 13º/2015 e 11/2015
de 5,16% a cada mês.

Dúvidas ou denúncias de descumprimento da
CCT devem ser informadas ao Sindppd/RS
pelo e-mail secretariageral@sindppdrs.org.br.
No
corpo
da
mensagem,
precisamos dos seguintes dados: Nome e
razão social da empresa/ cidade/ Nome do
trabalhador/ Número de telefone para
contato, além da descrição do problema
e/ou da questão a serem tratados.

Sindppd/RS

Setor
Privado
2015/2016:
Trabalhadores
aceitam
proposta para fechar campanha
Por ampla maioria, os trabalhadores do Setor Privado aprovaram
o exercício que resultou da última reunião de negociação entre
o Sindppd/RS e o SEPRORGS no dia 9 de Junho. A decisão da
assembleia, que aconteceu na noite dessa quinta-feira (16/06)
na sede do sindicato, foi levada ao SEPRORGS na tarde desta
sexta-feira (17/06) pela direção do Sindppd/RS.

A proposta que foi aprovada pelos colegas é a seguinte:

REAJUSTE SALARIAL INTEGRAL pelo INPC (10,33%), sendo pago da
seguinte forma:
– 50% do percentual do INPC, com as diferenças retroativas de
MARÇO/2016 a NOVEMBRO/2015 (data-base);
– 75% do percentual do INPC, com as diferenças retroativas de
MAIO/2016 a ABRIL/2016;
– o restante, INTEGRALIZANDO o INPC (100%), será a partir dos

salários de JUNHO/2016

Em relação aos demais benefícios (ajuda alimentação e auxíliocreche), pagamento a partir de JUNHO/2016 (ou seja, sem os
retroativos à data-base 1º de Novembro de 2015). São eles:
– reajuste da ajuda alimentação em 16,44%, passando o valor
base para R$17,00 por dia, a partir de JUNHO/2016
–
reajuste do auxílio-creche em 33,6%, passando para R$
300,00 mensais e alterando-se o limite de direito ao acesso ao
benefício para TRÊS PISOS normativos da categoria (salário
mínimo nacional), a partir de JUNHO/2016

Na encontro desta sexta-feira, com a aprovação dessa proposta
pelos trabalhadores, o Sindppd/RS e o SEPRORGS encaminharam o
fechamento da Campanha Salarial 2015/2016. Ficou acordado que
os pagamentos dos retroativos deverão ser feito pelas empresas
no salário de JUNHO/2016.

A ata dessa reunião, bem como demais detalhes do fechamento da
CCT 2015/2016 (Convenção Coletiva) serão divulgados na
segunda-feira (20/06), pois o encontro ainda não havia
terminado até a publicação deste texto.

SEPRORGS foi bastante criticado pelos trabalhadores da TI

A proposta acima foi aprovada pela assembleia dos
trabalhadores (foto), mas não de forma tranquila e muito menos
satisfatória. Não faltaram críticas aos empresários da TI e à
entidade representativa deles, o SEPRORGS, que de forma
desonesta empurraram a campanha salarial de Novembro de 2015
até agora para não pagar os retroativos à data-base nos
salários e nos benefícios.
As críticas pesadas começaram por conta das atas, que não
refletem o que acontece nas mesas de negociação. A categoria
está indignada com essa atitude do SEPRORGS de não aceitar que
as atas reflitam o conteúdo real das reuniões.
Os trabalhadores votaram de forma bastante consciente e
aceitaram a proposta, não porque a consideraram boa (pois na
verdade ela retira direitos), mas sim porque já estamos quase
chegando há 2 anos sem qualquer tipo de reajuste salarial. Os

empresários da TI não convenceram os trabalhadores; pelo
contrário, oprimiram-os, gerando ainda maior indignação.
Se o SEPRORGS e os empresários da TI acham que a categoria
está se dando por derrotada, estão bastante enganados. E se
pensam que aceitar esse acordo rebaixado servirá de
pressuposto para piorar as propostas nas próximas campanhas
salariais, estão ainda mais enganados.
Campanha após campanha, a máscara usada pelo SEPRORGS de “uma
entidade moderna da TI” vai caindo: é uma entidade
extremamente retrógrada, que apenas pensa no LUCRO e que quer
o crescimento da TI gaúcha às custas do esforço dos
trabalhadores – mas sem querer pagar bem ou valorizá-los para
isso. Uma entidade desrespeitosa com os trabalhadores da TI,
que se nega a fazer atas decentes das negociações pois, assim,
não se compromete com nada e nem com ninguém.
Os truques do SEPRORGS também vão sendo revelados: não é mais
novidade que a entidade patronal e as empresas de TI alinhadas
a ela não reajustam os salários e benefícios na data-base para
fazer com que a campanha salarial se arraste e tentem não
pagar nem as perdas salariais. É assim que essas empresas
enfrentam a tal da crise financeira: reajustam os contratos de
serviços, mas não aumentam os salários dos trabalhadores. E ao
atrasar o reajuste e pressionar para que os acordos sejam
fechados sem os retroativos, ainda fazem um caixinha com os
valores que de direito devem aos trabalhadores, mas deixam de
pagar.

Sindppd/RS

SETOR
PRIVADO
–
Empresa
NETSUL é acionada na Justiça
por atraso de salários
A empresa NETSUL foi acionada na Justiça pelo Sindppd/RS por
atrasar CONSTANTEMENTE o pagamento dos salários de seus
funcionários. Pela legislação trabalhista brasileira, os
salários devem ser pagos ATÉ o QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte
(ex.: os salários referentes ao mês de Junho devem ser pagos
até o 5º dia útil de Julho).
Por sua vez, a Convenção Coletiva da nossa categoria (CCT)
complementa essa lei, obrigando as empresas, caso o quinto dia
útil caia em SÁBADO, DOMINGO ou FERIADO, o pagamento deve ser
antecipado para o dia útil imediatamente anterior. A
assessoria jurídica do sindicato deixa bem claro, na petição
inicial da ação, o que o não pagamento no dia correto acarreta
aos trabalhadores: “O salário tem natureza alimentar e o
empregado e sua família sobrevivem do pagamento do seu
salário. Atrasos constantes lhe trazem prejuízos, uma vez que
também acabam acarretando atrasos no pagamento de suas
obrigações particulares”.
A NETSUL atrasou a quitação dos salários dos trabalhadores em
Abril e Maio. Na ação judicial, o Sindppd/RS exige o pagamento
dos juros e demais correções dos salários que foram pagos
atrasados e dos que ainda serão, bem como do 13º salário,
férias, adicional de férias e FGTS, aviso prévio e multa de
40% sobre o FGTS (essas duas últimas, no caso de trabalhadores
já demitidos ou que serão).
O sindicato também pede indenização por ASSÉDIO MORAL aos
funcionários, já que os constantes atrasos na quitação “causa
profunda humilhação aos trabalhadores, posto que submetidos ao

constrangimento de serem cobrados pelo atraso no pagamento de
suas contas e, inclusive, terem que arcar com multas e juros
decorrentes de ditos atrasos” – trecho da inicial da petição.
A assessoria jurídica do Sindppd/RS ingressou com a ação em 3
de Junho e tramita pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.
Os trâmites da ação podem ser conferidos pelo site do TRT
(Tribunal Regional do Trabalho), na seção “Consulta
Processual” (lado direito do site) pelo número 0020858-8-2016-5-04-0025. A audiência inicial já está marcada para o
dia 1º de Julho às 9h20min.

Colega do Setor Privado de TI: a justa ação judicial contra a
NETSUL resultou da denúncia feita pelos trabalhadores da
empresa ao Sindppd/RS. Caso tua empresa descumpra as leis
trabalhistas e desrespeite a nossa CCT, denuncie ao Sindppd/RS
pelo e-mail secretariageral@sindppd-rs.org.br ou pelos
telefones da Secretaria Geral: (51) 3213-6122 (Flavia) e (51)
3213-6121 (Rosi).
Todas as informações repassadas ao Sindppd/RS são de uso
restrito do sindicato e não serão divulgados.

Denuncie ao sindicato!

Sindppd/RS

Colegas do SETOR PRIVADO: a

ASSEMBLEIA para debater e
deliberar sobre a proposta da
Campanha Salarial é HOJE
(16/06),
às
19h,
no
Sindppd/RS. Participe!

Logo mais, às 19h, tem a ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES do Setor
Privado. Na ocasião, será debatida e deliberada o seguinte
exercício, que saiu da última reunião de negociação com o
sindicato patronal, o SEPRORGS, para fechar a Campanha
Salarial 2015/2016:

REAJUSTE SALARIAL INTEGRAL pelo INPC (10,33%), sendo pago da
seguinte forma:
– 50% do percentual do INPC, com as diferenças retroativas de
MARÇO/2016 a NOVEMBRO/2015 (data-base);
– 75% do percentual do INPC, com as diferenças retroativas de
MAIO/2016 a ABRIL/2016;
– o restante, INTEGRALIZANDO o INPC (100%), será a partir dos
salários de JUNHO/2016

Em relação aos demais benefícios (ajuda alimentação e auxíliocreche), seguem mantidas as propostas da patronal, com o
pagamento a partir de JUNHO/2016 (ou seja, sem os retroativos
à data-base 1º de Novembro de 2015).

São elas:

– reajuste da ajuda alimentação em 16,44%, passando o valor
base para R$17,00 por dia, a partir de JUNHO/2016
–

reajuste do auxílio-creche em 33,6%, passando para R$

300,00 mensais e alterando-se o limite de direito ao acesso ao
benefício para TRÊS PISOS normativos da categoria (salário
mínimo nacional), a partir de JUNHO/2016

Na avaliação do Sindppd/RS, esse exercício que resultou da
reunião com o SEPRORGS nessa quinta-feira avançou um pouco em
relação à contraproposta apresentada pela patronal em 24 de
Abril, embora não seja a proposta construída pelos
trabalhadores na última assembleia, em 5 de Maio.

O momento e o espaço para discutir e deliberar sobre a
proposta da campanha salarial é na ASSEMBLEIA DOS
TRABALHADORES. Portanto, participe!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DO SETOR PRIVADO
Nesta QUINTA-FEIRA (16/06) – Às 19h
No auditório do Sindppd/RS (Rua Washington Luiz, 186 – Centro
Histórico – perto do Gasômetro) – em Porto Alegre

Sindppd/RS

Setor
Privado
2015/2016:
Assembleia dos trabalhadores
em 16 de Junho. Participe!
Sindppd/RS e SEPRORGS (sindicato das empresas de TI do RS)
tiveram mais uma mesa de negociação nessa quinta-feira (9/06)
na sede do nosso sindicato, em Porto Alegre. O sindicato
patronal mostrou-se disposto a negociar.

CLIQUE AQUI para ver a ata

Nessa reunião, surgiu mais uma proposta, que será colocada
para debate e apreciação dos trabalhadores em ASSEMBLEIA NA
PRÓXIMA QUINTA-FEIRA (16/06), às 19h, na SEDE DO Sindppd/RS
(Rua Washington Luiz, 186 – Centro Histórico – Porto Alegre).

O exercício que surgiu da reunião com o SEPRORGS e que será
levado para debate e apreciação na assembleia dos
trabalhadores é o REAJUSTE SALARIAL INTEGRAL pelo INPC
(10,33%), sendo pago da seguinte forma:
– 50% do percentual do INPC, com as diferenças retroativas de
MARÇO/2016 a NOVEMBRO/2015 (data-base);

– 75% do percentual do INPC, com as diferenças retroativas de
MAIO/2016 a ABRIL/2016;
– o restante, INTEGRALIZANDO o INPC (100%), será a partir dos
salários de JUNHO/2016

Em relação aos demais benefícios (ajuda alimentação e auxíliocreche), seguem mantidas as propostas da patronal, com o
pagamento a partir de JUNHO/2016 (ou seja, sem os retroativos
à data-base 1º de Novembro de 2015). São elas:
– reajuste da ajuda alimentação em 16,44%, passando o valor
base para R$17,00 por dia, a partir de JUNHO/2016
–
reajuste do auxílio-creche em 33,6%, passando para R$
300,00 mensais e alterando-se o limite de direito ao acesso ao
benefício para TRÊS PISOS normativos da categoria (salário
mínimo nacional), a partir de JUNHO/2016

Na avaliação do Sindppd/RS, esse exercício que resultou da
reunião com o SEPRORGS nessa quinta-feira avançou um pouco em
relação à contraproposta apresentada pela patronal em 24 de
Abril, embora não seja a proposta construída pelos
trabalhadores na última assembleia, em 5 de Maio.

Esse exercício que levaremos à assembleia da próxima quintafeira não consta na ata porque o SEPRORGS não aceitou em
registrá-la. Infelizmente, essa tem sido uma prática constante
da entidade dos empresários nas campanhas salariais do setor
privado.

Colega

do

Setor

Privado:

desde

já,

agende-se

ASSEMBLEIA! Contamos com a sua presença!

Abaixo, segue o edital de convocação da assembleia:

para

a

Sindppd/RS

* Matéria atualizada em 14/06/2016 para inserção do edital de
convocação da assembleia

Setor Privado 2015/2016: Mesa
de negociação com o SEPRORGS
Representantes do Sindppd/RS e do sindicato patronal, o
SEPRORGS, se reuniram nessa quarta-feira (25/05) na sede da
entidade dos trabalhadores, em Porto Alegre, para tratar da
campanha salarial. O SEPRORGS não trouxe nenhuma resposta à
contraproposta apresentada por nossa categoria de TI.

CLIQUE AQUI para ver a ata

O Sindppd/RS voltou a defender a nova proposta sugerida e
aprovada pelos trabalhadores na assembleia de 5 de Maio. A
oferta construída e deliberada pelos colegas presentes é
bastante viável de ser atendida e garante pelo menos o mínimo
das perdas nos salários e nos benefícios que a categoria teve

com a inflação.
O SEPRORGS se comprometeu em realizar uma assembleia das
empresas de TI para avaliar a contraproposta dos
trabalhadores. A decisão deverá ser apresentada pela patronal
na próxima reunião de negociação, que devido à muita
insistência do Sindppd/RS irá acontecer em 9 de Junho, às
14h30min, na sede do Sindppd/RS na Capital.

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO – Denúncia:
Terceirizada
de
TI
do
Tribunal de Justiça controla
ida dos trabalhadores ao
banheiro
Funcionários também denunciam que chefia da empresa INTERADAPT
Solutions pratica assédio moral. Empresa ainda estaria
desrespeitando o prazo de antecedência para comunicação das
férias e praticando salários diferenciados para as mesmas
funções, entre outras ilegalidades.

O Sindppd/RS fez nova denúncia junto ao TJ (Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul) nessa sexta-feira (20/05) contra

a empresa INTERADAPT Solutions. De acordo com relato dos
trabalhadores encaminhados ao sindicato, a empresa prossegue
controlando a ida dos funcionários ao banheiro. A INTERADAPT
estaria, ainda, interpretando a ida ao banheiro como abandono
do posto de trabalho (PA), a fim de utilizar como
justificativa para demissões.

CLIQUE AQUI para ver o ofício protocolado pelo sindicato no TJ

CLIQUE AQUI para ver a denúncia feita no MPT (Ministério
Público do Trabalho)

Esse tema já havia sido denunciado pelo Sindppd/RS ao TJ no
ano passado. Os trabalhadores também fizeram a sua parte,
fazendo reclamações em massa ao MPT (Ministério Público do
Trabalho), o que pressionou o órgão a ajuizar uma Ação Civil
Pública contra a empresa. A ação resultou em um acordo entre o
MPT e a INTERADAPT, no qual a terceirizada se comprometeu em
rever seus procedimentos e não constranger mais os
trabalhadores com relação à ida ao banheiro. No entanto, as
práticas ilegais prosseguem acontecendo na empresa.
Na nova denúncia emitida pelo Sindppd/RS, também são relatadas
as situações de assédio moral promovidas pela gerência da
INTERADAPT responsável pelo serviço de TI prestado no TJ. Os
funcionários contaram ao sindicato que são ameaçados por essa
chefia a não deixar os PA’s – e os que deixam são
constrangidos. Em relação a punições e a demissões, a gerência
teria dito que é necessário “atirar corpos na praça” para que
todos sigam o exemplo.

INTERADAPT desrespeita Convenção Coletiva e leis trabalhistas
Como se não bastasse praticar assédio moral contra os
trabalhadores, a INTERADAPT ainda registra problemas no
sistema de Ponto Eletrônico, não respeita o período legal para
a concessão de férias, exige que os funcionários utilizem seus
carros particulares para assuntos relacionados ao trabalho e
paga salários diferenciados a trabalhadores que têm a mesma
função.
Todas

essas

questões

foram

levadas

ao

conhecimento

da

presidência do TJ pelo Sindppd/RS. Além de fazer a denúncia, o
sindicato requereu, no ofício entregue na sexta-feira, uma
reunião com o órgão a fim de encaminhar soluções às
ilegalidades. Afinal, é o Tribunal que contratou a
terceirizada, tornando-se
gerados por ela.

coresponsável

pelos

problemas

Acreditamos que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não
compactua com ilegalidades tão sérias e prejudiciais aos
trabalhadores como as efetivadas pela INTERADAPT Solutions.

Trabalhador da TI: denuncie as ilegalidades cometidas pela tua
empresa ao Sindppd/RS pelo email secretariageral@sindppdrs.org.br ou pelos telefones 51 3213-6122 (Flávia) e 3213-6121
(Rosi) . Não se submeta à precarização do trabalho e, muito
menos, aceite essas ilegalidades, pois o maior prejudicado
será tu mesmo.

Faça valer os teus direitos!

Sindppd/RS

Setor Privado: Sindppd/RS
fecha o cerco às empresas que
descumprem a CCT
A CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), bem com a CLT
(Consolidação das Leis de Trabalho), são direitos dos
TRABALHADORES e obrigação das empresas que devem ser
cumpridos rigorosamente. Afinal, os trabalhadores cumprem o
que foi ajustado nos contratos de trabalho.
As empresas de TI que não cumprem com o estabelecido na CCT
ou na legislação trabalhista são notificadas e, caso não
regularizem a situação, acionadas judicialmente pelo
Sindppd/RS.

CLIQUE AQUI para acessar a CCT 2013/2015, a mais recente do
Setor Privado da TI gaúcha

No entanto, muitas empresas de TI se aproveitaram do
fechamento de duas campanhas salariais juntas (a de 2013/ 2014
e a de 2014/2015) para fazer “economia”, dando calote nos
trabalhadores, deixando de pagar os retroativos devidos e,

até mesmo, nos reajustes salariais e dos benefícios. As
situações dessas empresas, levadas ao conhecimento do
sindicato por meio de denúncias dos trabalhadores, foram
notificadas ao SEPRORGS (sindicato patronal, dos empresários)
e aos órgãos de fiscalização competentes. Em alguns dos
casos, de forma geral as empresas reincidentes ou que não
fizeram nenhum esforço para regularizar o pagamento errado ou
atrasado junto aos seus funcionários, o sindicato ajuizou ação
judicial.
Desde o fechamento da campanha salarial 2013/2015, em Outubro
do ano passado, o Sindppd/RS notificou 62 empresas de TI de
todo o estado por não cumprirem com a CCT.

Confira a lista das empresas notificadas pelo sindicato:
– WT Prime Tecnologia Ltda
– Powerlogic Consultoria e Sistemas S.A.
– Cybersul Soluções em Informática Ltda
– Fastcompany Tecnologia de Informação Ltda
– Pluralweb (Weiss e Bragaglia Ltda)
– Connection Conectividade e Integração de Sistemas
– Cantu Stange e Cia Ltda
–
Get Net – tecnologia em Captura e Processamento de
Transações H.U.A.H S/A
– Dinamart Informática Ltda
– Four Network Ltda
– Cast Informática
– META Telecomunicações
– Sonda
– Ultra Plus
– Martins Processamentos LTDA
– Shelterit Seg Tributária S.A.
– Join Tecn Informática
– Capgemini
– MV (DVMV Sistemas LTDA)

– Travel Explorer
– Total Service
– TRS Gestão Tecnologia
– Cyberweb
– FAURGS
– Cast
– Plansul
– Constat
– MOOVIN E-Commerce de Resultados
– Sisnema Informática
– Integrate Consultoria
– Pressier RS Informática
– HP
– Sonda IT
– MS Comércio e Serviços de Informática
– COMPULETRA
– Nelógica
– 3yz
– Gemelo
– Interop
– Decison Group Consultants
– Tecnocred
– Digital Med
– AC Serviços Corp. (terceirizados do BB Tecnologia)
– Weiss e Bragaglia
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tecnocorp
Zênvia
Dataprotect Soluções Ltda
Damovo
Solutio IT
Power Imaging Processamento de Dados e Imagens
Versul
Globalweb
Goya Branding e Performance Digital
4TI Learning Ltda ME
IWAY Desen. Software Ltda
CCS

– CODEX Remote
– Immediate Consultoria e Sistemas
– Efficax Tecnologia da Informação Ltda
– Ilha Service Serviços de Informática Ltda
– Adriano dos Santos Tele Atendimento ME
– Squaregroup Desenvolvimento de Sistemas Web Ltda

Contra outras 21 empresas (até o momento), o sindicato já
ajuizou ação na Justiça cobrando o pagamento dos valores
devidos aos trabalhadores, com JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

Confira

a

lista

das

empresas

que

foram

judicialmente:
DISYS do Brasil
HCL (Brazil) Tecnologia da Informação
STEFANINI
Dinamart Informática
Integrate Consultoria Empresarial
DAMOVO do Brasil S.A.
DBSeller
GVDASA
AC Serviços Corporativos Ltda.
Carvi Informática Ltda – ME.
Codex Remote Ciências Espaciais
Efficax Tecnologia da Informação Ltda.
Ilha Service Serviços de Informática Ltda.
Power Imaging Processamento de Dados e Imagens
Squaregroup Desenvolvimento de Sistemas Web Ltda.

acionadas

WT Info Ltda
Zada Serviços de Informática Ltda – M
MV DVMV Sistemas LTDA
Cantu Stange e Cia Ltda
Linx Sistemas e Consultoria Ltda
TRAVEL TECNOLOGIA LTDA

Por isso, alertamos que não adianta as empresas empurrarem
o fechamento da Campanha Salarial atual (2015/2016) para fazer
”caixa” com o dinheiro que devem aos trabalhadores. Quando
a CCT for fechada, terão que pagar aos trabalhadores TUDO o
que for negociado. Não reajustar os salários e os benefícios
porque o SEPRORGS prossegue com sua postura intransigente e
só quer enrolar, não é atrativo às empresas já que, quando a
campanha salarial fechar, terão que pagar toda a dívida
acumulada.
E caso não cumpram com o que for determinado nas negociações,
o Sindppd/RS não se furtará a notificá-las nos órgãos
competentes e acioná-las na Justiça. Cabe destacar que, no
caso de pagamento dos valores via ação judicial a empresa,
além de quitar os valores devidos com juros e correção
monetária, terá que arcar com os honorários de sucumbência
para o advogado constituído pelos trabalhadores.
Protelar a decisão de fechar a campanha 2015/2016 e o
desrespeito à CCT e às leis trabalhistas é ruim para o
trabalhador, que deveria ter os seus direitos respeitados e
receber o reajuste na data-base (que na realidade, já teve seu
poder de compra reduzido desde os 12 meses anteriores da database). No entanto, é negativo também para as empresas, já que
lhes custará mais caro do que se tivessem pago logo todos os
valores devidos aos funcionários – inclusive os reajustes

referentes à data-base 1º de Novembro de 2015.
Orientamos que os trabalhadores prossigam em contato com o
sindicato, denunciando as irregularidades que detectarem nas
empresas. Todas as informações repassadas ao sindicato são
sigilosas e de uso exclusivo do Sindppd/RS. O contato deve ser
feito por meio da Secretaria Geral pelos telefones (51)
3213.6122 (Flávia) e (51) 3213.6121 (Rosi) ou pelo e-mail
secretariageral@sindppd-rs.org.br

A CCT e as leis trabalhistas são os nossos direitos, que não
vieram de graça e nem foram concedidos pelos empresários ou
pelos governos; foram conquistados com muita luta. Portanto,
devem ser respeitados.
Trabalhador da TI, faça valer os teus direitos!

Sindppd/RS

Setor
Privado
2015/2016:
Sindppd/RS
leva
contraproposta para mesa com
a patronal
Na tarde desta sexta-feira (6/05) teve mais uma mesa de

negociação entre o sindicato dos empresários (SEPRORGS) e o
Sindppd/RS. O sindicato dos trabalhadores apresentou o
resultado da assembleia da categoria que ocorreu na noite do
dia anterior (quinta-feira, dia 5/05) em Porto Alegre. Na
ocasião, os presentes rejeitaram a proposta do SEPRORGS e
fizeram uma contraproposta, que foi levada para a mesa da
tarde desta sexta.

CLIQUE AQUI para ver a ata da reunião de negociação com o
SEPRORGS

A contraproposta dos trabalhadores da TI:
– Aceitam o reajuste salarial e dos benefícios pelo INPC
INTEGRAL (10,33%) do período – exceto na ajuda alimentação e
no auxílio-creche, pois para esses o SEPRORGS fez propostas
específicas
– Propõem o pagamento dos retroativos à data-base (1º de
Novembro de 2015) parcelado em até 2x nos salários e nos
benefícios – exceto na ajuda alimentação e no auxílio-creche,
pois para esses o SEPRORGS fez propostas específicas
– Aceitam o reajuste da ajuda alimentação em 16,44%, passando
o valor base para R$17,00 por dia. No entanto, querem os
retroativos à data-base (1º de Novembro de 2015) e propõem
que sejam parcelados em até 2x
– Aceitam o reajuste do auxílio-creche em 33,6%, passando
para R$ 300,00 mensais e alterando-se o limite de direito ao
acesso ao benefício para TRÊS PISOS normativos da categoria
(salário mínimo nacional). No entanto, os trabalhadores querem
os retroativos à data-base (1º de Novembro de 2015) e propõem
que sejam parcelados em até 2x

Após a apresentação da contraproposta, os representantes do
SEPRORGS novamente recorreram ao argumento da crise financeira
e de que as empresas de TI, que não estão alheias ao recesso
econômico enfrentado pelo país, estariam sofrendo prejuízos. O
Sindppd/RS lembrou que os trabalhadores da TI gaúcha, há anos,
não têm aumento real nos salários e nos benefícios – nem mesmo
nos anos de “pujança econômica”, em que o setor da TI cresceu
e lucrou, mas as empresas não dividiram nada com os seus
funcionários.
O Sindppd/RS também reforçou que os trabalhadores estão
atentos às questões e crises econômicas mas que, se não
ganharem os retroativos da inflação nos salários e nos
benefícios estarão perdendo dinheiro e tendo seus ganhos
diretamente desvalorizados. Afinal, se o reajuste salarial dos
salários e dos benefícios pelo INPC (10,33%), que trata APENAS
DA DESVALORIZAÇÃO devido à inflação, já tivesse sido pago
pelos empresários na data-base (1º de Novembro de 2015) hoje
não se teria este acumulado para as empresas quitarem.
Os representantes do SEPRORGS se comprometeram em levar a
contraproposta para avaliação, retornando com a resposta na
próxima mesa de negociação marcada para 25 de Maio, às
14h30min, na sede do Sindppd/RS em Porto Alegre.

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DA TI FOI
PARA A CAMPANHA SALARIAL

BASTANTE IMPORTANTE

A presença dos colegas do setor privado de TI na assembleia
dessa quinta-feira (5/05) foi fundamental para a mesa de
negociação nesta sexta-feira. Afinal, foi nesse encontro,
presencial, que o Sindppd/RS e os trabalhadores puderam
avaliar a campanha salarial e a contraproposta do SEPRORGS e
formular, coletivamente, a nova alternativa que foi levada
para a mesa de negociação.
Na assembleia, ficou evidente que os trabalhadores da TI sabem
das dificuldades por que passa a economia do país e do estado,
mas que não aceitam abrir mãos dos RETROATIVOS, que são os
valores devidos pelos empresários desde 1º de Novembro de
2015. Quantias que já fazem falta há SEIS MESES nos salários e
nos benefícios de cada trabalhador e de cada trabalhadora da
TI.
Tanto é que na contraproposta apresentada ao SEPRORGS, os
trabalhadores aceitaram todas as propostas de reajuste (pelo
INPC nos salários e nos benefícios; de 16,44% na ajuda
alimentação e de 33,6% no auxílio-creche), mas não querem
abrir mão dos RETROATIVOS à data-base. E no sentido de

facilitar o pagamento desses pelas empresas, propuseram
parcelar em ATÉ 2 vezes.

Colega do Setor Privado de TI: a luta prossegue. E para isso,
o sindicato precisa da participação dos trabalhadores.
Vem junto! Pagar pra trabalhar, nem pensar!

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO 2015/2016 –
Edital
de
convocação
da
assembleia desta quinta-feira
(5/05), às 19h, no Sindppd/RS

Participe!

