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Solenidades políticas marcam o início das comemorações
com defesa das bandeiras históricas da categoria:
regulamentação da profissão, fim da precarização das
terceirizações e em defesa das empresas públicas
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CAMPANHA SALARIAL 2016/2017
Envie sugestões para a Minuta da Pré-Pauta de Reivindicações:

SERPRO, DATAPREV,
DATAMEC E COBRA

PARTICULARES
Até 29/2 de 2016. Os interessados também podem se inscrever para
o seminário preparatório da campanha, a ser realizado dia 5 de março.
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EDITORIAL
30 anos,
vamos à luta!

O

nosso sindicato completa,
no dia 20 de fevereiro, 30
anos de lutas e conquistas
para os trabalhadores de
Tecnologia da Informação. Esta
bela história da nossa categoria
será contada nas sessões solenes
que abrem as comemorações,
no dia 22/2, às 15h, na Câmara
Legislativa do DF, e dia 29/2, às
10h, na Câmara dos Deputados.
O SINDPD-DF convida os trabalhadores filiados e a categoria para as sessões
solenes. É importante a participação de todos para demonstrar nossa
mobilização e força, a fim de que possamos implementar ações em prol de
conquistas e avanços para a nossa base.
Essas solenidades políticas marcam o início das comemorações com prioridade
das bandeiras históricas da categoria: regulamentação da profissão, fim da
precarização das terceirizações e em defesa das empresas públicas.
Ao longo do ano, o SINDPD-DF vai realizar ações e eventos para os trabalhadores
e é muito importante a participação de todos para que nossa voz seja ouvida
pelas instâncias políticas, jurídicas e executivas desse país.
Para 2016, queremos nossa categoria mais forte e unida. Iremos intensificar
o processo de sindicalização e otimizar, ainda mais, as visitas às empresas
particulares e públicas, com os diretores nos locais de trabalho e representantes
sindicais e OLT’s.
Todo esse trabalho tem como foco o fortalecimento da nossa categoria e
o aumento das possibilidades de conquistar cada vez mais espaço para os
trabalhadores de TI.
Como você pode ver, este ano é de comemoração, de integração e contato
mais próximo com todos que fazem da nossa categoria uma das maiores do
DF.
Venha você, também, fazer parte da família que completa 30 anos de incansáveis
batalhas e inúmeras vitórias. Contamos com você!

DJALMA ARAÚJO FERREIRA
Presidente do SINDPD-DF
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anos
Filiado à CUT e à FENADADOS

CONVIDA

SESSÃO SOLENE
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF
Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5
DATA: 22/02/2016
HORA: 15h
LOCAL: Auditório
ABERTO AO PÚBLICO
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SERPRO: A FORÇA E A CORAGEM DOS GUERREIROS

SESSÃO SOLENE
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Palácio do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes
• Pela regulamentação
da profissão
• Fim da precarização das
terceirizações
• Em defesa das
empresas públicas
DATA: 29/02/2016
HORA: 10h
LOCAL: Plenário Ulysses
Guimarães
ABERTO AO PÚBLICO

anos
Filiado à CUT e à FENADADOS

NOVEMBRO/DEXEMBRO DE 2015 DF DADOS
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SINDPD-DF EM NOVO ENDEREÇO
Desde o dia 1º de fevereiro de 2016, o sindicato está em nova
sede: Setor Comercial Sul – Quadra 01, Bloco K, nº 3, Salas
1103/1104 – Edifício Denasa - Asa Sul, Brasília – DF.
A mudança tem por objetivo dar mais conforto e comodidade aos trabalhadores, e unificar o atendimento jurídico no
mesmo local dos demais serviços prestados pelo sindicato
como homologação, administrativo/cadastro, atendimento da
diretoria.
Os telefones permanecem os mesmos:
(61) 3225-8089/3051-5200
www.sindpd-df.org.br

Os trabalhadores da Stefanini reelegeram VALCEILDO CONCEIÇÃO DE JESUS como representante sindical.
Trabalhador, caso a sua empresa tenha mais de 50 empregados, entre em contato com o SINDPD-DF e solicite a
eleição do repre- sentante sindical. Nossos telefones: 32258089/3051-5200 ou por meio de nosso site: www.sindpd-df.
org.br.
Cabe ressaltar que a implantação de um programa de PLR
pelas empresas com mais de 300 empregados é uma das
conquistas da categoria resultante da última campanha salarial. Participe neste ano da nossa Campanha Salarial e vamos juntos avançar nas conquistas. Fortaleça o seu sindicato
e filie-se ao SINDPD-DF.

SINDPD-DF NEGOCIA E CONQUISTA AVANÇOS NA
PROPOSTA DA VERT

SINDPD-DF INTENSIFICA MOBILIZAÇÃO E ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES SINDICAIS
O SINDPD-DF iniciou 2016 empenhado no fortalecimento
da luta da categoria de TI e prossegue com a eleição de representantes sindicais dos trabalhadores nas empresas com
mais de 50 empregados.
No dia 21/01, o sindicato realizou assembleia onde foi eleito
para um mandato de dois anos o representante sindical dos
trabalhadores da BRSCAM, MAURÍCIO DA COSTA SILVA.

Os trabalhadores da VERT aprovaram por unanimidade no dia
20/1, o Acordo Coletivo de Jornada de Trabalho 12 x 36. O
acordo negociado pela direção do sindicato traz avanços e
conquistas:
1) Três (3) dias de abono por ano; 2) Adicional noturno pago
das 22h até o final da jornada no dia seguinte; 3) Hora-extra
de 100% em dias normais e 150% quando referente à domingos e feriados.

GLOBALWEB ASSUME COMPROMISSO DE
REGULARIZAR PENDÊNCIAS EM FEVEREIRO
A empresa GlobalWeb assumiu compromisso com a direção
do SINDPD-DF de regularizar as pendências do adicional de
sobreaviso, adicional noturno e horas-extras no início de fevereiro, uma vez que parte dos trabalhadores já recebeu os
valores.

TRABALHADORES DA CAPGEMINI APROVAM PLR DO EXERCÍCIO DE 2015
Na assembleia realizada no dia 13/01 com os trabalhadores da CAPGEMINI do BRASIL, sob
a coordenação do SINDPD-DF, foi aprovado o acordo de PLR para o exercício de 2015, e
também eleitos para comissão de PLR 2016 e 2017 os trabalhadores JONATHAN HORLLER
SCHAEFER E CARLOS EDUARDO P. PEREZ.
TRABALHADORES DA CONNECTCON ELEGEM REPRESENTANTES DA
COMISSÃO DE PLR
No mês de janeiro, os trabalhadores da CONNECTCON elegeram CRISTIANO FERREIRA DOS
SANTOS e PYERRE PAULO BARBOSA DA SILVA para representar os empregados na Comissão
de PLR, que juntamente com os membros indicados pela empresa discutirão uma proposta de
minuta a ser submetida em outra assembleia para aprovação dos trabalhadores.
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O sindicato convocou a empresa após denúncia dos
trabalhadores. A demonstração de interesse em dialogar facilitou a resolução das pendências. O SINDPD-DF
espera que o diálogo continue, a fim de evitar novos
problemas.
Durante a reunião, a empresa ratificou o interesse de apresentar propostas de acordo para a jornada 12 x 36; banco

de horas e PLR, uma conquista da Convenção Coletiva de
Trabalho vigente.
Pedimos aos trabalhadores que estiverem nas jornadas 12
x 36, 6 x 1, ou em qualquer outra, onde não haja acordo
firmado entre SINDPD-DF e empresa, que denuncie na nossa
página www.sindpd-df.org.br ou entre em contato pelo telefone: 3225-8089.

SERPRO: REDUÇÃO DA JORNADA
No mês de janeiro, Fenadados e Serpro realizaram a primeira reunião da Comissão Paritária pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários e benefícios,
uma bandeira histórica para melhoria da qualidade de
vida dos trabalhadores.

abril de 2016 como data para finalização dos estudos técnicos e apresentação de uma proposta, sendo toda e qualquer
deliberação submetida às assembleias nos estados; organizar calendário de reuniões a partir das demandas de cada
encontro da Comissão.

A criação da comissão foi uma conquista histórica para os
trabalhadores, garantida no Acordo Coletivo de Trabalho
2015/2016, após ampla negociação e greve.

Os representantes da empresa enfatizaram o compromisso
de construir, de forma coletiva, uma proposta de redução
de jornada que dialogue tanto com os anseios das pessoas
tanto com os interesses, contexto e limitações da empresa.

Nesta primeira reunião, federação e empresa definiram a
formação da comissão paritária que será composta de 12
membros: 4 representantes do Serpro, sendo 3 da SUPGP e
1 da COJUR e 8 representantes dos trabalhadores.
A representação dos trabalhadores registrou a necessidade
de ampla divulgação do resultado de cada reunião, com o
objetivo de fortalecer o envolvimento do corpo funcional na
construção do projeto para a redução da jornada de trabalho
sem reduzir salários e benefícios; estabelecer o dia 30 de

A próxima reunião será no dia 18/02, às 10h, em Brasília,
com a seguinte pauta:
1) Apresentação dos dados relativos ao quadro funcional
que permita à Comissão conhecer o perfil geral do corpo
funcional da empresa.
2) Apresentar experiências de redução de jornada implementadas em outras empresas.
3) Demais estudos acerca do tema que possibilitem enriquecer
o debate.

COBRA: DIAS DE GREVE

COBRA: PPLR 2016

A federação propôs à Cobra Tecnologia que os dias
previstos na NI 109 (abono) possam ser utilizados,
por opção do trabalhador, para efeitos de compensação dos dias de greve. A empresa se comprometeu a
avaliar a proposta.

A representação dos trabalhadores reafirmou a necessidade de empenho da empresa em buscar mecanismos que
garantam o pagamento da PPLR 2016, nos moldes negociados em 2015, de forma linear, reforçando que este é o
melhor caminho para reconhecer e valorizar a equipe.

Sobre a cesta natalina, os representantes questionaram
quando a empresa pagará a diferença do reajuste (10,4%).
A Cobra informou que o assunto será novamente discutido
no âmbito administrativo.

A Fenadados reiterou sua boa vontade em negociar e acredita em avanço e espera que a empresa cumpra os procedimentos legais da negociação e não encaminhe aos órgaos
do governo uma proposta unilateral.

A Fenadados e a Cobra Tecnologia realizaram reunião para
tratar da compensação dos dias/horas de greve; aplicação
de reajuste na cesta natalina; aplicação do Vale Cultura a
partir de 1º/10/2014; implementação do Plano de Previdência; vale-transporte; Cláusula 49ª - Normas Administrativas
e reunião específica do plano de saúde.

A Fenadados e a Cobra Tecnologia realizaram a 2ª mesa da
PPLR 2016 na sede da federação, em Brasília. A proposta
da empresa prevê que 80% dos lucros e resultados sejam
distribuídos de forma linear e 20% de modo variável (proporcional à responsabilidade do cargo ou função exercida
pelo trabalhador).
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