Setor Privado: Denúncia sobre
os
2
anos
sem
aumento
salarial vai para as ruas
A partir dessa segunda-feira (6/04) está sendo divulgada, em
outdoors, a denúncia sobre os 2 anos que os trabalhadores da
TI estão sem aumento salarial. O material visual também
questiona a jornada de 44 horas semanais ainda praticada na TI
gaúcha e cobra, dos empresários alinhados ao SEPRORGS, uma
solução para a situação.
São 50 outdoors colocados em Porto Alegre e municípios da
região metropolitana, entre eles Canoas, São Leopoldo,
Cachoeirinha, Novo Hamburgo e Campo Bom; na Serra, nas cidades
de Caxias do Sul e Bento Gonçalves, nas rodovias para
Garibaldi e Veranópolis; em Santa Maria, no centro do estado;
em Passo Fundo, na região do Planalto gaúcho; e em Santa Cruz
do Sul, região do Vale do rio Pardo. A escolha foi colocar os
outdoors nos locais próximos às principais empresas de TI,
perto das universidades e centros tecnológicos e também em
áreas centrais e/ou de maior circulação das pessoas nas
cidades.

COLEGA: Se encontrares algum outdoor na tua cidade, tire uma
foto e envie ao sindicato pelo e-mail imprensa@sindppdrs.org.br, para ajudar na divulgação.

Outdoor nas imediações da Rua Professor Cristiano Fischer
(Porto Alegre)

Outdoor nas ruas José do Patrocínio e Siqueira Campos, no
centro da Capital

A campanha de denúncia iniciou na segunda-feira, com a
publicação do apedido no jornal Correio do Povo. No texto, o
Sindppd/RS lembra que o setor de TI gaúcho teve crescimento no
rendimento das empresas, mesmo em meio às reclamações
referentes à “crise financeira”. Ainda com a tal da “crise”
tão evocada pelos empresários de TI, 92% das categorias de
trabalhadores no país fecharam acordos com aumento real em
2014 – inclusive a TI em outros estados. Mas não no RS.
Sobre a jornada de trabalho das 40h semanais, no texto o
Sindppd/RS mostra que não é uma reivindicação absurda, já que
a jornada reduzida é praticada na TI do Rio de Janeiro,
Paraná, de Pernambuco e de Minas Gerais.
Por que é mesmo que no Rio Grande do Sul nada pode, SEPRORGS?
Até quando os trabalhadores da TI gaúcha ficarão sem aumento
salarial e trabalhando 44h por semana?

Dissídio Coletivo 2013/2014: agravo será julgado em 13 de
Abril
Está confirmado, no site do TST (Tribunal Superior do
Trabalho), o julgamento do agravo regimental encaminhado pelo
Sindppd/RS para o dia 13 de Abril, em sessão agendada para
iniciar às 13h30min.
O agravo regimental foi feito pelo sindicato no sentido de
tentar derrubar o efeito suspensivo conquistado em liminar
pelo SEPRORGS junto ao TST. Essa medida conseguida pela
patronal desobrigou as empresas de TI a darem os reajustes
determinados pelo TRT (Tribunal Regional do Trabalho)
referente ao dissídio coletivo: reajuste salarial de 5,6% e
aumento
real
de
1%.

http://www.sindppd-rs.org.br/dissidio-setor-privado-20132014-i
nformacoes-sobre-o-andamento-do-dissidio-coletivo-no-tst/
Estamos nessa situação porque o SEPRORGS recorreu ao TST,
questionando o julgamento do TRT, pois infelizmente os
empresários alinhados a essa entidade não querem dar 1% de
aumento real aos trabalhadores e garantir os outros avanços
que foram conquistados com o julgamento.
Até quando, empresários da TI?

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO – Apedido:
Trabalhadores de TI do RS
estão há 2 anos sem aumento
salarial.
Até
quando,
empresários da TI?
Apedido publicado no jornal Correio do Povo dessa segundafeira (06/04).

SETOR PRIVADO – Empresa Delta
é
denunciada
por
más
condições de trabalho
O Sindppd/RS denunciou a empresa DELTA Soluções em
Informática, localizada no bairro Azenha, em Porto Alegre

(RS),

por

irregularidades

envolvendo

más

condições

de

trabalho. O ofício foi protocolado no dia 6 de Março junto à
SRTE (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego), ligada
ao Ministério do Trabalho e Emprego.
No documento, o sindicato pede que o órgão responsável
fiscalize a empresa, bem como autue as irregularidades que
forem encontradas pelos fiscais.
CLIQUE AQUI para ver o ofício
Conforme relatos enviados pelos trabalhadores ao Sindppd/RS,
os analistas de suporte da empresa fazem atendimento pelo
telefone todos juntos, em uma sala pequena, estando submetidos
a ruídos e a barulhos acima dos níveis permitidos. As bancadas
não têm divisórias e as mesas e cadeiras utilizadas durante a
jornada de 8h48min dos funcionários não obedecem qualquer
padrão ergonômico. Todas questões que podem acarretar
problemas de saúde
trabalhadores.

físicos

e

até

psiquiátricos

aos

Além disso, os funcionários sofrem com cobranças e um ritmo
abusivo de trabalho, não conseguindo tirar corretamente os
intervalos a que têm direito durante a jornada.
Colegas, a CCT (convenção coletiva) garante os direitos dos
trabalhadores e deve ser cumprida pelos empresários. A CCT não
é um favor; são nossos direitos, conquistados com muita luta
da nossa categoria. Se a empresa não cumprir qualquer cláusula
da convenção (seja em relação a salários e benefícios, à
saúde, jornada de trabalho etc), denuncie ao Sindppd/RS, para
que possamos tomar as medidas legais cabíveis.
Qualquer denúncia feita ao sindicato é sigilosa; os dados e
contatos dos trabalhadores são resguardadas pelo Sindppd/RS.
Não fique calado frente às irregularidades, colega. Denuncie!

Sindppd/RS

Dissídio
Setor
Privado
2013/2014: Informações sobre
o
andamento
do
dissídio
coletivo no TST
As movimentações do processo de dissídio podem ser consultadas
no
site
http://pje.trt4.jus.br/segundograu/ConsultaPublica/listView.se
am, no item “Consulta Processual” pelo número 002041665.2014.5.04.0000

Prezad@s colegas,
Aos que estão acompanhando a situação por agora: lembramos que
o SEPRORGS recorreu ao TST (Tribunal Superior do Trabalho, em
Brasília) em relação ao resultado do julgamento no TRT
(Tribunal Regional do Trabalho), solicitando em liminar que
fosse suspenso os efeitos desse julgamento – no qual o
Tribunal Regional havia determinado um reajuste salarial de
6,66% (reajuste referente à inflação e mais 1% de aumento
real). O TST acatou o pedido de efeito suspensivo do SEPRORGS,
decisão que desobrigou as empresas de TI a dar os reajustes
determinados pelo Tribunal Regional (TRT).

Ao

mesmo

tempo

em

que

ocorriam

esses

trâmites,

ainda

continuava em andamento no TRT, em Porto Alegre (RS), a
documentação dos autos do processo. A mesma foi remetida pelo
TRT para Brasília no dia 25 de Março.
O Sindppd/RS encaminhou, ainda em Fevereiro, as chamadas
“contrarrazões” ou “defesa”. Também encaminhamos ao TST um
agravo regimental, no sentido de tentar derrubar o efeito
suspensivo. Esse agravo está nas mãos do presidente do TST
para dar decisão. Ficamos sabendo hoje (31/03) que
provavelmente será agendado para 14 de Abril o julgamento do
agravo encaminhado pelo sindicato.
É importante também informar que o Sindppd/RS, em conjunto com
a sua assessoria jurídica, está fazendo todos os esforços no
sentido de buscar uma solução favorável à categoria, tanto nos
encaminhamentos judiciais como também na busca de uma solução
negocial.

Aos trabalhadores que já saíram das empresas: informações
sobre as diferenças de dissídio
O Sindppd/RS alerta os trabalhadores para que permaneçam
acompanhando a movimentação dos processos, por meio do site do
sindicato, para eventual e futuro levantamento de diferenças
salariais e de outros benefícios, em decorrência da decisão do
julgamento do Dissídio Coletivo no TST.

Sindppd/RS

Setor
Privado
2014/2015:
Sindppd/RS volta a se reunir
com SEPRORGS nessa quarta
O Sindppd/RS e a entidade dos empresários, o SEPRORGS,
reuniram-se novamente nessa quarta-feira (18/03), na sede do
nosso sindicato, na tentativa de avançar nas negociações.
A reunião foi solicitada pelo Sindppd/RS para que os
empresários apresentassem a proposta deles de forma mais
detalhada, tendo em vista que na reunião anterior (11/03) os
mesmos somente apresentaram linhas gerais de uma possível
proposta –
a qual novamente os patrões se negaram a
formalizar em ata nessa quarta-feira.
Inicialmente, é necessário registrar que houve um erro, da
nossa parte, na redação da ata da reunião de 11 de Março, pois
não havia uma proposta fechada para avaliação da representação
dos trabalhadores. Qualquer proposta vinda do SEPRORGS só
poderá ser aprovada após realização de assembleia da nossa
categoria. A redação da ata acabou gerando especulações e
induzindo a categoria ao erro em sua avaliação.
A reunião dessa quarta-feira foi de esclarecimentos, em que o
SEPRORGS respondeu a dúvidas e afirmou, nesse encontro, que as
questões colocadas pela entidade na negociação passada são
apenas SUGESTÕES negociais – e, portanto, não são ainda
propostas acabadas. Como são apenas sugestões e não uma
proposta formal da entidade, não foram registradas nas atas
para divulgação, por decisão do próprio SEPRORGS.
CLIQUE AQUI para ver a ata da mesa dessa quarta-feira
A partir das questões já colocadas pelo SEPRORGS, o Sindppd/RS
reafirmou a necessidade dos trabalhadores da TI em fechar a
campanha com ganho real e com reajustes mais altos dos que os

já oferecidos para o tíquete e o vale-creche, além da
necessidade de tratar da redução da jornada para 40h semanais.
Mostrando disposição em negociar, o sindicato apresentou
também uma proposta para os novos pisos salariais, com a
redução de 11 para 4 pisos elencados pelo SEPRORGS como
necessários, mas propondo valores mais próximos aos já
praticados no mercado da TI.

VEJA AQUI a contraproposta do Sindppd/RS para pisos salariais

Os representantes do SEPRORGS rejeitaram novamente o registro
em ata das propostas tratadas nessa reunião, alegando serem
possibilidades e não propostas, mas ficaram de avaliar as
questões prioritárias colocadas pelo Sindppd/RS. Esperamos que
a entidade dos empresários apresente no próximo encontro uma
proposta passível de ser levada para apreciação em assembleia
de trabalhadores. O SEPRORGS ficou de fazer contato em breve,
no sentido de marcar nova reunião.
Por tudo isso que foi relatado acima, a partir da semana que
vem prosseguiremos com as atividades na frente das empresas,
com o objetivo de convocar a categoria para as mobilizações –
pois esta é a única forma de mostrar a insatisfação do
trabalhador da TI com esse tratamento e com a demora nas
negociações.

E atenção trabalhadores do TECNOPUC e do TECNOSINOS: está na
hora de participar ativamente das mobilizações e cobrar
soluções para os trabalhadores de TI. Mais do que nunca é
necessária a mais ampla unidade dos trabalhadores em torno de
suas reivindicações. Juntem-se ao sindicato nas paralisações,
nas panfletagens e “trancaços” na frente das empresas, pois só

com

esta

unidade

avançaremos

nas

reivindicações

dos

trabalhadores de TI em nosso estado.

A hora é agora, estamos na negociação, vamos juntos construir
mais uma vitória.
Fique atento às nossas convocações! Fortaleça a luta por
melhores condições de trabalho e salários.
Sindppd/RS

Setor
Privado
2014/2015:
Empresários
e
Sindppd/RS
buscam acordo nas negociações
Representantes do Sindppd/RS e do SEPRORGS (sindicato dos
empresários da TI gaúcha) se reuniram nessa quarta-feira
(11/03), na sede do sindicato patronal, para tratar das
negociações da campanha salarial.

CLIQUE AQUI para ver a ata

O SEPRORGS apresentou algumas propostas que os empresários
acreditam que podem levar a avanços nas negociações das duas
campanhas salariais em aberto (a de 2013/2014, que está parada

no TST devido a recurso movido pelo próprio SEPRORGS, e a de
2014/2015, a campanha que está em negociação).
O Sindppd/RS se comprometeu em analisá-las e dar um retorno
aos empresários até a próxima segunda-feira (16 de Março). A
resposta do sindicato será apenas um indicativo ou uma
tentativa de mais avanços, já que a decisão de aceitar ou não
a proposta é dos trabalhadores, em assembleia que deve ser
convocada em breve. Fique atento, colega!
Assim que tivermos mais novidades, divulgaremos. Acompanhe as
notícias do sindicato aqui pelo site, pelo twitter
(@sindppdrs) ou em nossa página no Facebook (Sindppd/RS
Sindicato).
Sindppd/RS

Setor
Privado
–
HCL
é
denunciada
por
calcular
adicional e hora noturna
reduzida incorretamente
O Sindppd/RS denunciou a empresa HCL Technologies, de São
Leopoldo (RS), por não calcular corretamente a hora noturna
reduzida e o adicional noturno aos seus trabalhadores. A
denúncia foi enviada ainda em Fevereiro ao Ministério do
Trabalho e Emprego/SRTE-RS (Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego) para fiscalização e autuação e, ao MPT
(Ministério Público do Trabalho), para investigação das
irregularidades.

CLIQUE AQUI para ver o documento enviado à SRTE/RS
VEJA AQUI a denúncia feita ao MPT

A ilegalidade foi comunicada ao sindicato pelos próprios
trabalhadores. Para cálculos, a empresa está contabilizando 1
hora de adicional noturno como sendo de 60 minutos. No
entanto, pela legislação trabalhista a hora do trabalho
noturno é de 52 minutos e 30 segundos.
Antes de encaminhar as denúncias aos órgãos acima mencionados,
o sindicato oficiou a HCL que simplesmente negou as
ilegalidades praticadas – aliás, como é a prática dessa
multinacional.
Essa irregularidade faz com que os trabalhadores tenham
prejuízo tanto no valor que recebem de adicional noturno
quanto ao tempo trabalhado (referente à jornada de trabalho).

Essa não é a primeira vez…
A HCL Technologies já foi denunciada outras vezes pelo
Sindppd/RS por não cumprir a CCT (convenção coletiva) e nem
leis trabalhistas básicas. Em Dezembro de 2013, a empresa
atrasou o pagamento da segunda parcela do 13º salários dos
trabalhadores . Em Janeiro de 2014, a HCL foi acionada devido
a problemas no registro do ponto dos trabalhadores – o que,
consequentemente, geraram erros e falta de pagamentos de horas
trabalhadas.
Por isso colega, denuncie ao Sindppd/RS as irregularidades
praticadas na tua empresa. Mantemos, em sigilo, as autorias e
os contatos dos trabalhadores.
A CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) são os teus direitos,
conquistados e mantidos com MUITA LUTA. Não abra mão dela.

Ajude a defendê-la e para que seja cumprida!
A CCT dos trabalhadores do Setor Privado da TI está na seção
“Acordos e Convenções–> Particulares” do site. A mais recente
é a de 2011/2013 (CLIQUE AQUI para vê-la).

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO 2014/2015 –
Negociação não avança na
reunião da última terça-feira
(24/02)
Nessa terça-feira (24/02), ocorreu a sexta rodada de
negociações da Campanha Salarial 2014/2015 (Clique aqui para
ver a Ata). Nossa expectativa é que o sindicato patronal viria
com alguma proposta para efetivamente abrir o processo de
negociação. No entanto, o que vimos mais uma vez foi a postura
patronal de jogar com a barriga a negociação, quando afirmou
que a representação dos trabalhadores é que deveria apresentar
um contra-proposta. É importante relembrar que já apresentamos
nas duas mesas anteriores várias alternativas para o SEPROGRS
no sentido de buscar um acordo, conforme pode conferido pela
ata da reunião do dia 27/01/2015 (Clique Aqui para ver a Ata).
Mas os empresários, além de não quererem fazer nenhuma
concessão, querem reduzir as propostas dos trabalhadores a
zero e ainda retirar direitos históricos da categoria. Não

assumem nenhum compromisso de discutir reivindicações como
aumento real dos salários, redução da jornada, etc. Sabemos
muito bem onde esses senhores querem chegar com essas
manobras: aumento real ZERO, nada de redução da jornada de
trabalho e quanto as demais reivindicações, quem sabe, talvez,
quando for possível, um dia.
Devemos resgatar também que os patrões, além de não avançar
nas reivindicações dos trabalhadores, querem rebaixar direitos
da categoria, como a redução dos quinquênios e do adicional
noturno, redução do número de funções e regionalização dos
pisos salariais dentre outros.

Próxima reunião de negociação é dia 11 de março
Depois de intenso debate nesta reunião, onde mais uma vez
denunciamos a prática histórica dos patrões da TI em nosso
estado de não avançarem nas negociações, eles ainda têm a
pretensão de dizer que estão abertos a negociar. Ficou
encaminhado que para a próxima reunião de negociação (que está
agendada para o dia 11/03/2015) será feita uma avaliação de
alternativas em relação às propostas que foram apresentadas
pelas partes durante as negociações desta Campanha Salarial.

Mobilização da categoria é a saída

Por tudo isso, está mais uma vez colocada a necessidade de
outras atividades de mobilização na categoria para que a
patronal mude a sua postura intransigente em relação às nossas
reivindicações.
Nesta quarta-feira, 25/02, já foi feita a distribuição de
boletins da Campanha no TECNOSINOS (Veja o Boletim distribuído
clicando aqui), e para a semana que vem, quando um número
importante de colegas já deve ter voltado de férias, vamos
organizar outras atividades em outras empresas da categoria.
Fiquem atentos!
Insistimos que é fundamental que o sindicato não fique isolado
nas manifestações. Nestas atividades, o ideal é fazermos uma
concentração de todos os colegas no ponto
boletins para trocarmos ideias sobre a
assim como discutirmos outras alternativas
os patrões rompam com sua intransigência e

de distribuição dos
Campanha Salarial,
de pressão para que
autoritarismo.

Nossa organização e mobilização é que farão a diferença! É
assim com todas as categorias no país e com a nossa não
poderia ser diferente.
Venha para as mobilizações, junto com o teu sindicato, junto
com tua representação. Só com união e força é que haverá
avanços.

Sindppd/RS

SETOR PRIVADO 2014/2015 –
Mobilização no TECNOSINOS é
amanhã!
Nesta quarta-feira (25/02), pela manhã, o Sindppd/RS estará em
frente ao Parque Tecnológico de São Leopoldo (Tecnosinos) para
uma atividade de mobilização, como parte da Campanha Salarial
2014 da categoria de TI e contra a intransigência dos patrões.
É fundamental que todos os trabalhadores participem
diretamente dessa atividade, se concentrando no portão de
acesso dos carros do Parque Tecnológico (Matão).
Para quem está entrando de carro, estacione e volte até o
portão.
Somente a nossa organização e mobilização poderá derrubar as
barreiras impostas pelos empresários!!

Diretoria Sindppd/RS

SETOR PRIVADO 2014/2015 –
Nesta quarta-feira (25/02)
pela manhã, tem atividade da
Campanha
Salarial
no
TECNOSINOS!
Na próxima quarta-feira (25/02) o Sindppd/RS estará no
Tecnosinos (Parque Tecnológico de São Leopoldo) para mais uma
atividade de mobilização da categoria contra a intransigência
da patronal. É importante que os colegas de TI que trabalham
no Tecnosinos se organizem e se preparem para fazermos uma
grande mobilização na entrada do turno da manhã neste dia.
Colegas que trabalham no Tecnosinos têm procurado o sindicato
para denunciar várias ilegalidades cometidas pelas empresas
sediadas no Pólo, bem como para sugerir atividades no Parque
Tecnológico para que possam demonstrar a sua insatisfação com
os patrões que insistem em não repassar os reajustes salariais
para aqueles que de fato produzem os lucros das empresas: nós,
os trabalhadores.
Os empresários e o sindicato que os representa, o Seprorgs,
insistem em não tratar dos reajustes salariais, contemplando
aumento real além daquilo que qualificam de coisa de outro
mundo, que é a redução da jornada de trabalho para 40 horas
semanais. Já apresentamos proposta de redução gradativa da
jornada, mas o empresariado repentinamente fica surdo quando
se tenta tratar destes dois temas. Quando dão respostas, são
as mesmas proferidas há mais de cinco anos, parecendo mais um

disco de vinil arranhado.
Lembramos que está marcada para terça-feira (24/02) uma mesa
de negociação com o Seprorgs e caso os patrões não avancem nas
nossas reivindicações, o que é o mais provável, não temos
outro saída senão intensificar as mobilizações. Essa é a única
linguagem que estes senhores conhecem!!! É somente quando o
bolso deles é afetado que efetivamente eles se “convencem” que
é necessário dividir uma pequena parte de seus polpudos lucros
com os trabalhadores.
Temos exemplos em nosso estado (Stefanini, GSH e PLANSUL) e
nos outros estados também, que é somente com mobilização,
greves etc, que os trabalhadores conseguem avanços importantes
em suas reivindicações. Por isso, insistimos em mobilizar a
categoria para obtermos esses avanços.
Na próxima semana vamos organizar um cronograma com atividades
em outros locais de trabalho, empresas e parques tecnológicos.
Caso os colegas tenham disposição, entre em contato com o
sindicato através de nosso e-mail: secretariageral2@sindppdrs.org.br ou ligue para nós: (51) 3213.6100 no sentido de
organizarmos as atividades de forma coletiva.

Diretoria Sindppd/RS

