Campanha Salarial no Terra
Networks: aprovado Acordo
Coletivo 2018/2019
Os trabalhadores do TERRA NETWORKS aprovaram, por ampla
maioria, a proposta da empresa para fechamento da Campanha
Salarial 2018/2019. A decisão foi tomada em assembleia
realizada na tarde de 5ª feira (1/11) na sede do TERRA em
Porto Alegre (RS).

O que foi aprovado:
# Reajuste de 3,64% (INPC da data-base da categoria, que é em
1º de Setembro de 2018), com impacto nos salários a partir de
1º de Maio de 2019;
# ABONO no valor de 50% dos salários de Agosto/2018, acrescido
de R$ 190,00, para trabalhadores admitidos até 31/08/2018
(para compensar o não pagamento de retroativos à data-base
1º/09/18 no reajuste salarial). Tem o valor mínimo de R$
1.840,00 para este abono;
# Vale alimentação passa para R$ 1.103,31 a partir de 1º de
Setembro de 2019, data-base da categoria.

Na negociação, conseguimos manter a cláusula da ULTRATIVIDADE

(o atual Acordo Coletivo irá vigorar até que um novo seja
fechado, mesmo se ultrapassarmos a data-base) e a
OBRIGATORIEDADE DE QUE AS HOMOLOGAÇÕES das rescisões dos
contratos de trabalho com, no mínimo, 6 meses, ocorram no
Sindppd/RS.
O Acordo Coletivo ainda conta com cláusulas que não estão na
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) das demais empresas do
Setor Privado de TI e que representam avanços aos direitos dos
trabalhadores. É o caso da Cláusula 34, a qual garante licença
remunerada de 5 dias para trabalhadoras que forem vítimas de
violência contra a mulher, e a Cláusula 44, que formaliza a
extensão dos direitos
homoafetivas.
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Aceito o acordo, o Sindppd/RS e a direção do TERRA NETWORKS
irão redigi-lo, assiná-lo e homologá-lo junto ao sistema
mediador do Ministério do Trabalho. Assim que tivermos
novidades, divulgaremos.

OPOSIÇÃO à CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: de 6 a 12 de Novembro.
Não se oponha, colega! Venha construir o Sindppd/RS!
Conforme deliberado pelos trabalhadores do TERRA NETWORKS na
assembleia de 15 de Outubro, a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL da
Campanha Salarial 2018/2019 será no valor de 2% do salário, a
ser recolhido para o sindicato na Folha de Pagamento de
Novembro. O montante será utilizado para ajudar a pagar os
gastos do sindicato com a campanha salarial e manutenção da
entidade, assessoria jurídica e estrutura.
Como sempre fazemos, garantimos o direito à OPOSIÇÃO de quem
não quiser contribuir. O prazo para se manifestar será de 6 a
12 de Novembro. O interessado deverá trazer uma carta escrita
a próprio punho e assinada à Secretaria Geral do Sindppd/RS

nos seguintes horários: 9h30min às 11h30min e das 13h às
17h45min. A oposição também poderá ser enviada pelos CORREIOS
ao sindicato. Neste caso, somente estarão válidas as cartas
postadas ATÉ 12/11/2018 (carimbo dos CORREIOS deverá ser ATÉ
esta data, NÃO aceitaremos com datas posteriores).

No

entanto

colegas,

pedimos

que

não

se

oponham.

Os

trabalhadores são os responsáveis pela manutenção, inclusive
financeira, do sindicato. Com o fim do imposto sindical via a
Reforma Trabalhista, o Sindppd/RS tem apenas 2 fontes de
recursos: A CONTRIBUIÇÃO/ DESCONTO ASSISTENCIAL (no final das
campanhas salariais)
sindicalizações.
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Para o Sindppd/RS prosseguir existindo e NA ATIVA, os
trabalhadores precisam participar mais e assumir o sustento
financeiro da entidade. Por isso, NÃO SE OPONHA e CONTRIBUA
COM O SINDICATO!
É IMPORTANTE lembrar que não existe mais, a partir de 2018, a
Contribuição Sindical obrigatória, que custava 1 dia de
trabalho (3,3% de um salário) e era efetuada em Março de cada
ano.

Sindicato FORTE é o que tem
SINDICALIZE-SE ao Sindppd/RS!

os

trabalhadores

JUNTO.

A SINDICALIZAÇÃO, mais do que uma contribuição financeira, é
um ATO POLÍTICO. Ao se SINDICALIZAR, o (a) trabalhador (a)
está demonstrando que apoia a ORGANIZAÇÃO da sua Campanha
Salarial e que quer manter o sindicato e os trabalhadores de
TI ORGANIZADOS para lutarem pela manutenção de seus direitos e

por avanços.
Atualmente, a receita do sindicato obtida com as
SINDICALIZAÇÕES não cobre nossos custos fixos mensais de
manutenção da estrutura do Sindppd/RS e dos serviços prestados
por ele. Contamos com uma reserva em caixa, resultado das
gestões responsáveis e econômicas que estiveram à frente do
sindicato, mas esse valor pode acabar rapidamente se não
equilibrarmos as entradas com os gastos. Por isso que se
SINDICALIZAR em breve é muito importante para manter o
sindicato vivo e atuante!
Como

se

SINDICALIZAR:

preencha

e

assine

a

ficha

de

sindicalização na Secretaria Geral do Sindppd/RS. Ou se
preferir, preencha a ficha em formato digital, imprima, assine
e traga ao sindicato: http://www.sindppd-rs.org.br/ficha.php .
Ao efetivar a SINDICALIZAÇÃO, será cobrada uma MENSALIDADE
correspondente a 1% do salário base, que será descontada
diretamente na folha de pagamento.

À luta, colegas do TERRA!

Sindppd/RS

