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Termina Campanha Salarial com ganho real para 
trabalhadores em empresas privadas de TI

 Os trabalhadores e trabalhadoras em empresas privadas de TI aprovaram no dia 04/11, em assembleia reali-
zada na sede do Sindicato, a contraproposta patronal de reajuste de 7,3% nos salários, obtendo 0,98% acima 
da inflação, se considerado o índice do ICV-Dieese. Se considerado o índice oficial de inflação, IPCA, o ganho foi 
real foi de 1,21%, tendo em vista que o acumulado do período ficou no patamar de 6,09%.

- Reajuste salarial de 7,3% nos salários acima do piso
- Reajuste de 9,2% para piso de atividade meio
- Reajuste de 8,6% para piso de Técnicos de Informá-
tica
- Reajuste de 8,83% no Tíquete Refeição (foi manti-
do o desconto de 1%) – O valor facial passa a ser de 
R$18,50 para quem trabalha 8 horas, e de R$13,40 
para aqueles que cumprem jornada de 6 horas)
- Reajuste de 7,3% nos benefícios indiretos (foi manti-

do o desconto de 1%)
- Auxílio Creche de R150,00 para as mães (o período é 
de seis meses após o retorno da licença maternidade)
- Nenhuma empresa poderá cobrar mais que 1% de 
coparticipação no Plano de Saúde
- Empresas que concedem o benefício indireto na mo-
dalidade Vale Alimentação praticarão o reajuste pelo 
índice de 7,3%, retroativo ao dia 1º de setembro de 
2013

Confira os principais pontos negociados com o sindicato patronal:

 A inclusão na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) de novos direi-
tos, como aconteceu com o Auxí-
lio Creche, merece destaque neste 
processo negocial, uma vez que 
de agora em diante os patrões não 
poderão mais, unilateralmente, re-

Novos direitos são assegurados na CCT
tirar esse direito, que só tende a 
melhorar com as próximas nego-
ciações.
 Outro ponto importante que os tra-
balhadores e trabalhadoras mar-
caram foi a alteração do texto de 
cláusulas já existentes, garantindo 

melhorias em direitos já assegura-
dos, como por exemplo, a diminui-
ção do prazo de substituição para 
20 dias e a possibilidade de dividir 
o período de férias em dois perío-
dos, desde que não conflite com as 
necessidades da empresa.
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 Merece destaque a participação 
dos trabalhadores e trabalhado-
ras nas assembleias que delibe-
raram sobre a Campanha Sala-
rial. Essa união da categoria em 
torno de assuntos que são de 
interesse coletivo é fundamental 
para a conquista de novos direi-
tos e a manutenção de antigas 
vitórias.
 É a junção de forças que traz as 
conquistas, mas nada substitui 
a presença do trabalhador e da 

Participação dos trabalhadores e trabalhadoras 
nas asembleias foi a maior dos últimos anos

trabalhadora nas assembleias, 
pois é nesse momento que se 
tomam, pelo voto individual, as 
decisões coletivas.
 Na falta absoluta de condição 
de comparecimento às assem-
bleias, os trabalhadores e traba-
lhadoras que residem e traba-
lham longe puderam utilizar as 
redes sociais (Facebook e Twit-
ter), que também serviram de 
ferramenta para a comunicação 
entre o Sindicato e a categoria. 

Contribuição Assistencial é descontada 
uma única vez dos não sindicalizados
A Contribuição para Fortaleci-
mento Sindical (Contribuição 
Assistencial) será cobrada em 
dezembro, (em uma única par-
cela equivalente a 1% do salário 
base) de todos os trabalhadores 
NÃO sindicalizados.
Todos os anos alguns trabalha-
dores se apresentam no Sindi-
cato para declararem que não 
aceitam o desconto da Contri-
buição Assistencial. É bom lem-
brar que o desconto assistencial 
tem por objetivo cobrir os gastos 
com a campanha salarial, cujos 

resultados beneficiam a todos 
os trabalhadores, associados ou 
não ao Sindicato.
A diretoria do Sindpd-RJ con-
fia que os trabalhadores e tra-
balhadoras estejam atentos 
ao trabalho realizado pela sua 
entidade de classe, e tenham 
consciência de que esta contri-
buição, que incide somente nos 
salários dos não sindicalizados, 
é importante para manter viva 
e forte a luta por melhores con-
dições de vida e trabalho para 
TODA a categoria.

 Aqueles que mesmo saben-
do que a contribuição é feita 
em uma única parcela e ape-
nas para os não sindicalizados, 
acharem por bem apresentar a 
carta de oposição, devem fazê-
-lo entre os dias 25 e 27 de no-
vembro de 2013, das 10h às 
17h, mediante apresentação de 
carta assinada na sede Cultural 
e de Formação do Sindpd-RJ, 
que fica no seguinte endereço: 
Av. Heitor Beltrão, nº 36, Tiju-
ca, Rio de Janeiro. Uma vez pro-
tocolada, essa carta deverá ser 
entregue imediatamente à em-
presa onde trabalha.
 As cartas de oposição de tra-
balhadores que trabalhem fora 
do Rio de Janeiro devem ser en-
viadas com firma reconhecida, 
e postadas com Aviso de Rece-
bimento (AR). Esses documen-
tos têm que chegar ao destino 
dentro do prazo estabelecido, 
ou seja, dias 25, 26 e 27 de no-
vembro. Cartas entregues por 
terceiros, no endereço acima, 
deverão, obrigatoriamente, ter 
firma reconhecida.
 Repetindo: A sede Cultural e 
de Formação do Sindpd-RJ fica 
na rua Heitor Beltrão, 36, Ti-
juca – RJ – Cep 20550-000. O 
documento não será aceito em 
outro endereço ou em horários 
alternativos.

Cartas de oposição 
devem ser entregues até 

27/11/2013

 Fica assegurado ao empregado que filiar-se ao sindicato até o dia 
24/11/2013, o não desconto da contribuição acima. Para tanto, o 
Sindpd-RJ, compromete-se a encaminhar, imediatamente, às em-
presas as fichas de sindicalização recebidas.

Trabalhador pode se sindicalizar antes 
do desconto da Contribuição Assistencial

 O Sindpd-RJ vem fechando, ao 
longo dos anos, vários acordos por 
empresa, visando levar aos traba-
lhadores as melhorias possíveis em 
seus locais de trabalho, indepen-
dentemente da Convenção Coletiva 
de Trabalho.
 Esses acordos são firmados sem-
pre para melhorar as condições de 
vida e trabalho da categoria, uma 
vez que a CCT estabelece o mínimo 

Sindicato negocia acordos em separado para beneficiar trabalhadores
de benefícios a serem aplicados, 
mas há empresas que aceitam me-
lhorar esse patamar de qualidade 
de vida.
 Em 2013 dezenas de empresas 
firmaram acordos em separado de 
Participação nos Lucros e Resulta-
dos (PLR), Pagamento de Passivo, 
entre outros.
 Para exemplificar a luta do Sin-
dicato, empresas como a Teledata 

Brasil e Rhealeza, cujos trabalha-
dores não eram da nossa base e 
estavam sem reajuste salarial há 
três anos, conseguiram, através 
da diretoria do Sindpd-RJ, vir para 
a base do Sindicato com reajuste 
salarial relativo aos três anos. No 
caso da Rhealeza, foi firmado Acor-
do Coletivo em separado que traz 
maiores benefícios que a CCT.


