14
de
Junho:
um
passo
importante na luta em defesa
da
aposentadoria
e
por
direitos
O dia 14 de Junho foi marcado por grandes e intensas
mobilizações em todo o país contra a Reforma da Previdência.
No Rio Grande do Sul, garagens de ônibus estiveram fechadas em
grandes cidades do interior do estado e, em Porto Alegre, o
metrô (TRENSURB) só começou a funcionar após às 8h da manhã
com os cargos de confiança da empresa, pois os trabalhadores
aderiram à greve – também por este motivo, o trem funcionou
com as catracas liberadas. Protestos e atos de rua marcaram a
mobilização das centrais sindicais, estudantes e organizações
sociais em todo o Brasil. Além da Capital gaúcha, São Paulo e
Rio de Janeiro registraram uma forte repressão policial nos
atos.

CLIQUE AQUI para ver a galeria de fotos do 14 de Junho, dia
nacional de greve e paralisações

De acordo com dados do portal de notícias G1, ocorreram
paralisações em mais de 100 cidades e, em quase 200, foram
realizadas manifestações de rua. Em 11 capitais e em dezenas
de cidades importantes, o sistema bancário foi paralisado. Na
cidade de São Paulo, a greve dos metroviários impactou parte
dos transportes da maior cidade brasileira.
A área da educação também esteve bastante mobilizada em todo o

país. Professores e funcionários de escola das redes estaduais
e municipais, bem como os trabalhadores da educação federal,
paralisaram com força. Operários realizaram greves,
paralisações e manifestações, como os petroleiros a nível
nacional; os metalúrgicos do ABC paulista, do Paraná e do Vale
do Paraíba (SP); operários da Construção Civil de Fortaleza
(CE).

EM PORTO ALEGRE E REGIÃO METROPOLITANA, REPRESSÃO NAS GARAGENS
DE ÔNIBUS, MOBILIZAÇÃO EM EMPRESAS DE TI E GRANDE ATO PÚBLICO
A manhã da 6ª feira (14/06) iniciou com a forte repressão da
tropa de choque e a cavalaria da Brigada Militar aos piquetes
que se concentraram em frente às garagens de ônibus. Em 4 das
principais garagens (Sudeste, CARRIS, TREVO e VTC), a polícia
utilizou bombas de gás para retirar à força os manifestantes
(clique no link para ver vídeo), e também cavalos na garagem
da CARRIS. Alguns trabalhadores e estudantes ficaram feridos.
Na VTC (Viação Teresópolis Cavalhada), na Zona Sul da Capital,
cerca de 50 pessoas foram detidas pela Brigada Militar e
levadas à delegacia em um ônibus “emprestado” pela própria
empresa rodoviária. É importante relatar que a grande maioria
dos trabalhadores rodoviários estavam dispostos a paralisar,
tanto que nem foram para as garagens nas primeiras horas, mas
não tiveram apoio do seu sindicato e foram forçados, pelas
empresas, a trabalhar.
Ações truculentas da Brigada Militar também foram registradas
nas garagens das empresas SOUL (em Alvorada/RS) e da TRANSCAL
(em Cachoeirinha/RS).
Surpreendeu as gigantes mobilizações com paralisação quase
total do transporte coletivo que aconteceram em inúmeras
cidades, entre elas Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Cruz
Alta, além de toda a região metropolitana.

Piquete na garagem da Sudeste, em Porto Alegre (RS)

Na REFAP (Refinaria Alberto Pasqualini, da PETROBRAS), os
petroleiros trancaram a entrada dos caminhões por um período
cedo da manhã.
De forma geral, as escolas municipais e estaduais e agências
bancárias permaneceram fechadas o dia inteiro. Rodovias foram
trancadas em diversas regiões do estado.
Em nossa categoria na TI, tivemos adesão à greve,
especialmente nas empresas públicas. Somos conscientes de que
a repressão não parte apenas das forças policiais e dos

governos, mas também das empresas, que se utilizaram da
pressão do desemprego e das ameaças veladas para tentar
impedir a participação dos trabalhadores na greve. Às 10h,
fizemos uma pequena concentração em frente à PROCERGS dos
trabalhadores que apareceram nos piquetes nas empresas, para
registrar nossa participação no dia de greve e mobilização
nacional.

Trabalhadores do SERPRO (à esquerda) e da PROCEMPA (à direita)

Trabalhadores da PROCERGS e da BB TECNOLOGIA e diretora do
Sindppd/RS

No final da tarde, o Sindppd/RS e dezenas de trabalhadores da
categoria estiveram presentes no grande ato público, que
reuniu mais de 40 mil pessoas no centro de Porto Alegre. Em
caminhada pela avenida Borges de Medeiros até o Largo Zumbi
dos Palmares, trabalhadores, estudantes e suas entidades
criticaram, principalmente, a Reforma da Previdência e os
cortes de verba na educação.

A LUTA EM DEFESA DA APOSENTADORIA E DOS NOSSOS DIREITOS
CONTINUA
A tendência é que o governo federal divida os itens da reforma
em partes, a fim de facilitar a aprovação dela no Congresso
Nacional. Não podemos nos deixar confundir! A proposta que
está sendo finalizada na comissão especial da Câmara dos
Deputados prossegue bastante prejudicial aos trabalhadores, e
a CAPITALIZAÇÃO, se for excluída neste momento, será apenas
para ser analisada em separado depois.
A conta desta crise não é dos trabalhadores, mas governos,
grandes empresários e bancos querem jogar apenas nas nossas
costas. Já realizaram a Reforma Trabalhista, pela qual
precarizaram ainda mais as condições de trabalho e rebaixaram
salários. E o desemprego só aumenta, e a crise financeira
continua.
Não vamos cair no papo de que se a reforma não passar, o país

quebra, pois a solução do governo é onerar novamente apenas o
trabalhador, que é quem TRABALHA e PRODUZ, gerando a riqueza
deste país.
A luta pelos nossos direitos continua!

Não à Reforma da Previdência!
Em defesa da Aposentadoria e dos nossos direitos!

Sindppd/RS

UNISYS – Nesta 3ª feira
(18/06),
às
9h,
tem
ASSEMBLEIA para tratar da
Campanha Salarial. Nos vemos
lá!
Colegas da UNISYS,
nesta 3ª feira (18/06), às 9h, ocorrerá a ASSEMBLEIA DOS
TRABALHADORES. Será na empresa MATEC (Rua Oscar Bittencourt,

307), no bairro Menino Deus, na Capital. Na ocasião, será
feita uma avaliação das negociações e a construção de uma
contraproposta dos trabalhadores.

Segue, abaixo, edital da assembleia:

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DA UNISYS
Nesta TERÇA-FEIRA (18/06) – Às 9h
Na empresa MATEC (Porto Alegre/RS)

Participe!

Sindppd/RS

Nesta 6ª feira, é GREVE GERAL
no país e na TI contra a
Reforma da Previdência! Veja
mais informações
À luta em defesa da aposentadoria e dos nossos direitos,
colegas da TI! A hora é agora!

Nesta 6ª feira (14 de Junho), teremos a GREVE GERAL CONTRA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA convocada pelas centrais sindicais e

que já conta com adesões de centenas de sindicatos em todo o
país. A nossa categoria deliberou pela adesão à greve na
assembleia geral realizada na 2ª feira (10/06), no Sindppd/RS.
Durante a semana, realizamos assembleias no SERPRO, PROCERGS e
PROCEMPA que referendaram a decisão já tomada.
AMANHÃ (14/06), o Sindppd/RS estará concentrado em frente ao
SERPRO, à PROCERGS e à PROCEMPA desde cedo da manhã. Às 10h,
convocamos a todas e todos da TI que irão parar a estar
presente na frente da PROCERGS. Às 17h terá o ATO PÚBLICO na
Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre (RS). O
Sindppd/RS estará no ato com bandeiras e faixas para melhor
ser localizado. Participe!

ORIENTAÇÕES LEGAIS SOBRE A GREVE GERAL DE 14 DE JUNHO
O direito à greve é garantido pela legislação trabalhista e
pela Constituição Federal. Conforme a Lei de Greve,
notificamos a decisão de nossa assembleia geral às empresas e
ao SEPRORGS (sindicato patronal) por meio do Comunicado de
Greve publicado na terça-feira (11/06) no jornal Correio do
Povo (foto do apedido abaixo).
Nenhum trabalhador poderá ser demitido em decorrência da
adesão à GREVE. Também é proibido qualquer tipo de coação
(formal ou informal), por parte das chefias ou das empresas,
obrigando o empregado a trabalhar ou ameaçando com demissão.
Se alguma empresa fizer desconto do dia da GREVE GERAL, faça
contato com o sindicato para buscarmos negociação ou ação
judicial, se for necessário.

Colega da TI: o momento de lutarmos pelas nossas
aposentadorias e os nossos direitos é AGORA. O prejuízo que

nós, trabalhadores, teremos com a perda dos nossos direitos,
conquistados com muita luta pelas gerações passadas, é bem
maior que possíveis perdas financeiras. E dificilmente esses
direitos serão recuperados.
Caso sofra algum tipo de coação na empresa em que trabalhas,
desconto indevido ou qualquer outra questão em que tenhas
dúvidas nesta 6ª feira da GREVE GERAL, entre em contato com o
Sindppd/RS pelo telefone (51) 3213-6100 ou pelo e-mail
secretariageral@sindppd-rs.org.br

DIREITOS QUE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA IRÁ MEXER
# Acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, como é

hoje;
# A idade mínima para os homens sobe para 65 anos e, para as
mulheres, para 62 anos;
# Eleva para 20 anos o tempo mínimo exigido para se aposentar
(hoje, são 15 anos);
# Aposentadoria no valor INTEGRAL do benefício, só com 40 anos
de contribuição;
# Acaba com o princípio de solidariedade da Previdência e
institui a CAPITALIZAÇÃO: o trabalhador depositará 10% do
salário em conta individual, sem contribuição dos patrões e do
governo (como é hoje). Essa poupança será administrada por um
banco, sem qualquer garantia, e que ainda poderá aplicar nosso
dinheiro em operações de risco no mercado financeiro. Diversos
países que adotaram a CAPITALIZAÇÃO já voltaram atrás porque
não
deu
certo:
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/28/reform
a-previdencia-capitalizacao-estdooit.htm?fbclid=IwAR1O28CwOKduoHU6Ag9T2xriq4jPBHW6zZR4MaIsqZvGR
ZuQzhdmqYhoeYE&cmpid=copiaecola
# Valor da pensão por morte será reduzido para 60% e não
poderá acumular com a aposentadoria. Trabalhador terá que
optar por algum dos dois;
# O Benefício da Prestação Continuada (BPC) será reduzido para
R$ 400,00. No sistema atual da Previdência, o valor é de 1
salário mínimo (R$ 998,00)
# Trabalhador já aposentado: reforma acaba com a multa dos 40%
do FGTS quando o trabalhador aposentado que está na ativa for
demitido
# Valor da aposentadoria deixará de ser reajustado automático
e anualmente pela inflação. Benefício será reajustado apenas

quando o governo quiser.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA TAMBÉM NÃO ACABARÁ COM PRIVILÉGIOS,
pois os militares e e a alta cúpula do Judiciário não terão
perdas. Em relação aos políticos, a proposta apenas irá
alterar a aposentadoria dos futuros, mantendo dos que já são e
que já recebem altíssimos salários.
À luta, colegas da TI!

Abaixo, fotos das assembleias que ocorrera nesta semana na
PROCEMPA, no SERPRO e na PROCERGS. Nesta quinta (13/06),
fizemos panfletagem aos colegas do TECNOPUC sobre a campanha
salarial e a GREVE GERAL. CLIQUE AQUI para ver o panfleto

Procempa. Fotos de
Carlos Osório

Serpro (à esquerda) e Procergs (à direita)

GREVE GERAL CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Nesta 6ª feira (14 de Junho)
Manhã: concentração desde cedo na PROCERGS, SERPRO e PROCEMPA.
A partir das 10h, todos na PROCERGS
Tarde: a partir das 17h, concentração e ATO PÚBLICO na Esquina
Democrática, centro de Porto Alegre

Sindppd/RS

14 de Junho: Trabalhadores da
TI aderem à GREVE GERAL
contra
a
Reforma
da
Previdência!
Em assembleia geral da categoria realizada nessa segunda-feira
(10/06) na sede do Sindppd/RS, em Porto Alegre (RS), os
presentes aprovaram, por ampla maioria, a adesão à GREVE GERAL
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA. A paralisação nacional é
convocada pelas centrais sindicais e ocorre nesta 6ª feira (14
de Junho).
A partir desta 3ª feira (11/06), estaremos realizando
assembleias nas maiores empresas públicas de TI e uma do Setor

Privado na sede do sindicato para avaliação e encaminhamentos
sobre o 14 de Junho. No entanto, a adesão já foi deliberada na
segunda-feira e as empresas da categoria estão sendo
notificadas por ofício ou pelo comunicado de greve que
publicamos no jornal Correio do Povo de hoje. CLIQUE AQUI para
ver o comunicado de greve

Acompanhe as assembleias nas empresas. Participe, colega!

3ª FEIRA (11/06)
ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DA PROCEMPA
Às 13h30min – No pátio da empresa
A pauta:
# Plano de Saúde
# Campanha Salarial
# Greve Geral

4ª FEIRA (12/06)
ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DO SERPRO
Às 14h – Em frente à Regional Porto Alegre (RS)
A pauta:
# Campanha Salarial
# Greve Geral

4ª FEIRA (12/06)
ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DO SETOR PRIVADO
Às 18h30min – na sede do Sindppd/RS (Rua Washington Luiz, 186

– perto do Gasômetro – Centro Histórico – na Capital)
A pauta:
# Campanha Salarial
# Greve Geral

5ª FEIRA (13/06)
ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DA PROCERGS
Às 13h30min – Em frente à empresa
A pauta:
# Campanha Salarial
# Greve Geral

VEJA ALGUMAS DAS CATEGORIAS DE TRABALHADORES NO RS QUE JÁ
ADERIRAM À GREVE GERAL DE 14 DE JUNHO!
Metroviários do TRENSURB (Sindimetrô), servidores da UFRGS
(ASSUFRGS), Sindicato dos Servidores do Ministério Público
Estadual do RS (SIMPE), Sindicato dos Trabalhadores da Justiça
Federal (SINTRAJUFE), petroleiros (SINDIPETRO), professores e
funcionários de escola da rede pública estadual do RS (CPERS
Sindicato), servidores do Estado RS (Sindsepe/RS), Sindicato
dos Servidores da Previdência Social (SINDISPREV), Sindicato
dos Eletricitários do RS (SENERGISUL), bancários de Porto
Alegre (Sindbancários), municipários de Porto Alegre (SIMPA),
municipários de Alvorada/RS, professores da UFRGS, UFCSPA e
IFRS (Instituto Federal do RS), funcionários da extinta Caixa
Econômica Estadual (Sindicaixa), sindicato dos professores do
Ensino Privado do RS (SINPRO), sindicato dos trabalhadores na

TI do RS (Sindppd/RS), sindicato dos trabalhadores na área da
Saúde (Sindisaúde/RS), Sindicato dos Farmacêuticos do RS,
Sindicato dos Enfermeiros do RS e Associação dos Servidores do
Grupo Hospitalar Conceição (ASERGHC).

Colegas da TI: após o emprego, a APOSENTADORIA aparece como o
segundo maior direito dos trabalhadores. E é nela que os
grandes empresários, banqueiros e governos que os representam
querem mexer por meio da Reforma da Previdência. A terrível
Reforma Trabalhista não bastou para as grandes empresas
recuperarem suas margens de lucro; é preciso mexer no bem mais
valioso dos trabalhadores.
Quase 80% dos trabalhadores brasileiros ganham UM salário
mínimo (hoje em R$ 998,00). Com a capitalização, estas
pessoas, ao se aposentarem, correm sérios riscos de receber
MENOS que um salário, conforme estudos de vários economistas.
A proposta de reforma destrói a Previdência Pública e o
direito à aposentadoria e NÃO ACABA COM OS PRIVILÉGIOS dos
altos salários da Justiça, dos políticos e nem dos militares.
Querem compensar as perdas com a crise financeira e tampar o
rombo das contas públicas tirando nossos direitos e
empobrecendo ainda mais os trabalhadores e a população mais
carente.

Não devemos aceitar! Que os grandes empresário e banqueiros
paguem pela crise! À luta, em defesa da nossa aposentadoria e
dos nossos direitos!

Sindppd/RS

PELA
SOBREVIVÊNCIA
DO
SINDPPD/RS >> Ainda dá tempo
de fazer a tua contribuição
financeira ao sindicato. Veja
como!
Em Março, o Sindppd/RS solicitou a toda a categoria, EM
ESPECIAL dos NÃO sindicalizados, que fizessem uma CONTRIBUIÇÃO
ESPONTÂNEA naquele mês a fim de cobrir os gastos mensais da
nossa entidade. Sugerimos que a doação fosse no valor de 1 dia
de trabalho de cada colega (representa 3,33% do salário base/
nominal – incluindo as rubricas anuênio/ quinquênio e outras
parcelas salariais de um mês. Não entram
no cálculo as
férias, auxílio creche/educação etc), a exemplo de como era o
imposto sindical, cuja cobrança compulsória foi extinta pela
Reforma Trabalhista em 2017.
Para recebermos as contribuições, o sindicato abriu duas
contas bancárias específicas com este fim: uma no BANCO DO
BRASIL que recebeu, até o momento, R$ 12.781,67 (referente a
69 trabalhadores que contribuíram); e outra no BANRISUL, a
qual concentra R$ 7.754,92.
Os valores recebidos até agora
ajudam a manter a estrutura e
ativa. No entanto, ainda não
nossas despesas, que seguem
receitas.

são bem importantes, pois nos
os serviços do Sindppd/RS em
são suficientes para cobrir
mais altas do que as nossas

Neste sentido, pedimos que caso ainda não tenha contribuído
com o sindicato, por favor o faça colega da TI! A sugestão é
de que a CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA seja no valor de 1 dia de
trabalho mas, se puderes contribuir com um valor menor ou, até
mesmo, mais alto, por favor efetua.

As contas do Sindppd/RS para depósito ou transferência são:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3252-2
CONTA CORRENTE: 21.200-8
BANRISUL
AGÊNCIA: 0040
CONTA CORRENTE: 06.199604.0-1

*Ambas as contas estão em nome de Sindppd/RS (Sindicato dos
Trabalhadores em Processamento de Dados do estado do Rio
Grande do Sul)
CNPJ 90.273.442/0001-02

Sindicato FORTE é o que tem os trabalhadores JUNTO, na
organização da categoria, nas lutas e no sustento financeiro
da entidade. Venha junto, colega!
Contribua com o Sindppd/RS!

A SAÍDA PARA O SINDPPD/RS É A SINDICALIZAÇÃO. FILIE-SE AO

SINDICATO, TRABALHADOR DE TI!
Além do pedido de contribuição espontânea, estamos realizando
uma CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO em todo o RS. Nosso objetivo é
conquistar mais 300 novas sindicalizações!
Desde a entrada em vigor da Reforma Trabalhista em Novembro de
2017, que extinguiu a contribuição sindical obrigatória
(imposto sindical), as receitas do Sindppd/RS reduziram em
pouco mais de R$ 1,4 milhão. Em 2017, arrecadamos cerca de R$
2,8 milhões, montante que caiu para R$ 1, 382 milhão em 2018.
Isso resultou que, no ano passado, gastamos R$ 659.590,32 a
mais do que recebemos de contribuição, forçando-nos a lançar
mão das reservas do sindicato para poder pagar as contas.
Cortamos despesas no ano de 2018 mantendo, minimamente, todos
os serviços prestados à categoria, mas não foi o suficiente.
Nossos gastos mensais, que giravam em torno de R$ 115 mil,
passaram a ser de R$ 78.856,00 no final do ano passado. Mas
ainda assim estão acima dos R$ 56 mil que arrecadamos
mensalmente via
sindicalizados.

as

contribuições

dos

trabalhadores

A contribuição espontânea que pedimos a todos no mês de Março,
e que ainda pode ser efetuada, é uma importante ajuda. No
entanto, apenas as MENSALIDADES oriundas dos TRABALHADORES
SINDICALIZADOS é que conseguirão manter o Sindppd/RS com
atuação viva nas campanhas salariais, nas lutas em defesa aos
direitos dos trabalhadores e prestando serviços aos colegas da
TI.

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

Como se SINDICALIZAR: pegue uma ficha de sindicalização com a
CT, a OLT ou diretores do sindicato; preencha, assine e

devolva. A ficha também pode ser preenchida on line; após
preenchimento, imprima, assine e entregue às comissões nos
locais de trabalho ou no Sindppd/RS. A ficha está neste link:
http://www.sindppd-rs.org.br/ficha.php

À luta!

Sindppd/RS

UNISYS
–
Assembleia
dos
trabalhadores nesta 3ª feira
(5/02), às 9h
Colegas da UNISYS,

nesta 3ª feira (5/02), às 9h, teremos ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES, na sede da
empresa MATEC (Rua Oscar Bittencourt, 307 – Bairro Menino Deus), em Porto Alegre
(RS). Iremos tratar de questões importantes sobre o ACT 2018/2019 (Acordo Coletivo
de Trabalho).

Participe!

Sindppd/RS

Aviso às empresas e aos
trabalhadores
sobre
a
homologação no Sindppd/RS

ELEIÇÕES
2018:
São
os
trabalhadores, organizados e
em luta, que podem fazer a
resistência para garantir
direitos
Em todos os momentos complexos da vida da classe trabalhadora,
o nosso sindicato, assim como muitas outras entidades
sindicais e sociais, tem buscado trazer à luz uma posição de
alerta. Fizemos isso no processo do recente impeachment e seus
significados, que se comprovou no Governo Temer com a
consumação da Reforma Trabalhista, a qual surpreendeu o país
pelo grau de destruição e rapidez de sua implementação, mesmo
com a forte resistência dos trabalhadores com greves geral e
marcha à Brasília, em que o Sindppd/RS participou. É natural
que nestes momentos difíceis o debate aflore e todos EMITAM
SUA OPINIÃO. Assim deve ser numa DEMOCRACIA. Alguns colegas,
inclusive, enviaram e-mail ao sindicato com suas avaliações
críticas e, também, de concordância.
Temos que lembrar que a história dos trabalhadores brasileiros
e de todo o mundo está aí para nos mostrar que NUNCA ganhamos
NADA de graça. A melhoria nas condições de trabalho, redução
de jornada, aumento de salários e demais direitos dos que
temos hoje (e dos muitos que perdemos) foram conseguidos com
muita mobilização, abaixo de muita repressão de empresários,
de governos e da força policial, que inclusive resultou
algumas vezes em perda da vida de trabalhadores.

Assim também aconteceu com os avanços nos direitos das
mulheres, na defesa da infância, pelos direitos dos LGBTs,
pela igualdade e oportunidade aos negros. Estamos falando de
avanços que ocorreram em menos de 200 anos de civilização;
aqui no Brasil, as mulheres tiveram direito ao voto apenas em
1932 e, ainda, em pleno século 21, muitas delas recebem
salário menor do que o homem na mesma função, precisam
sustentar famílias sozinhas e sofrem violência dentro de suas
próprias casas. Há 200 anos, crianças trabalhavam em fábricas
com 12, 13 horas de trabalho. Há pouco mais de 100 anos,
negros eram escravizados, vivendo em condições subumanas;
morriam ao serem torturados fisicamente ou de tanto trabalhar.
E quando foram “libertos”, NÃO receberam NENHUMA indenização;
sem ter dinheiro e onde morar, deram início a boa parte das
favelas mais antigas do Rio de Janeiro. Só para dar um
exemplo.
Tudo isso, há 200 anos. No máximo, há 4 gerações de nossas
famílias. E tudo isso NÃO MUDOU DE GRAÇA. Teve MUITA LUTA
ORGANIZADA dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, pelos
direitos das crianças. A formação da sociedade brasileira,
assim como em todo o mundo, é desigual, e essa desigualdade
permanece até os dias de hoje – e, nos últimos anos, cresceu
de forma assustadora. Ainda hoje encontramos situações de
trabalho análogas ao regime de escravidão.
As eleições são um momento importante, pois seus resultados
irão refletir diretamente no cotidiano dos trabalhadores. No
entanto, todas as lutas sociais das quais já falamos ocorreram
fora dos governos, e foram elas que geraram as mudanças. Por
isso, não acreditamos em “salvadores da pátria”, que surgem
nas eleições prometendo “livrar o Brasil de todo o mal” e
melhorar a nossa vida da noite para o dia. Precisamos refletir
com muita tranquilidade sobre tudo isso que estamos
vivenciando!

Haverá novas tentativas de retirada de direitos para aumentar
o lucro dos grandes grupos empresariais. Vamos resistir com
luta!
É importante que saibamos que, após as eleições, haverá uma
tentativa forte de retirada de direitos com a REFORMA DA
PREVIDÊNCIA, a TERCEIRIZAÇÃO irrestrita e PRIVATIZAÇÕES das
EMPRESAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. Estamos sendo bombardeados
diariamente com uma FALSA premissa de TIRAR DIREITOS PARA TER
MAIS EMPREGOS, e muitos colegas estão dando crédito a este
argumento, mas será que isso é verdadeiro? Em países
democráticos sempre ouvimos os economistas dizerem que o que
faz crescer a economia é o aumento do emprego, dos salários e
dos direitos, pois nesta condição as pessoas passam a ter mais
poder de compra, o país arrecada mais impostos e sobra mais
dinheiro para garantir a aposentadoria, lembram disso?
Mas desde 2017, as manchetes dos jornais passaram a dizer o
inverso, e assim foi aprovada a Reforma Trabalhista que
permite, por exemplo, que trabalhadores ganhem menos que o
salário mínimo com o Contrato Intermitente. O DISCURSO DE QUE
MENOS DIREITOS E MENORES SALÁRIOS AUMENTAM O NÚMERO DE
EMPREGOS é UMA MENTIRA. Não podemos nos deixar enganar com
esta falsa premissa, pois ela só serve para que alguns
gigantes conglomerados econômicos passem a ganhar mais
dinheiro às custas de uma maior exploração dos trabalhadores.
É bom que saibamos que várias empresas da nossa categoria, da
TI, ainda trabalham 44h por semana. Isso é justo? Enquanto os
empresários engordam suas contas bancárias? Por que uma
parcela dos trabalhadores precisa ter jornada de trabalho
extenuante? Sabemos ser humanamente impossível produzir por
8h48min de segunda a sexta-feira. Estudos comprovam que a
redução da jornada não diminui a produtividade, e em muitos
casos faz até aumentar!

Algum trabalhador vai aceitar perder os poucos direitos que
ainda tem por meio da decisão de parlamentares, na maioria
corruptos, que ganham mais de R$ 33 mil reais por mês (fora
outros privilégios, os ganhos podem chegar a mais de R$ 100
mil) e que não abrem mão de seus polpudos ganhos com dinheiro
público? Vamos continuar aceitando que grandes empresários não
paguem Imposto de Renda, enquanto nós somos cobrados na fonte?
Até quando eles vão tirar nossos direitos e explorar os
trabalhadores?
O que pode garantir uma vida digna para os trabalhadores e
tirar milhões de pessoas do desemprego e do sofrimento é a
MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIA DE DEMOCRACIA para
continuar a luta. Isso já foi provado pela história.
O fato é que, independente do resultado das eleições, o
Sindppd/RS estará junto em defesa dos direitos dos
trabalhadores, e acreditamos que a categoria estará na defesa
desta importante ferramenta, que é o sindicato.
NÃO NOS ILUDAMOS, COLEGAS! O que é REAL é a nossa FORÇA.

Por isso, precisamos estar atentos, unidos e mobilizados para
defender nossos direitos

Sindppd/RS

UNISYS
–
Assembleia
dos
trabalhadores da Unisys nesta
5ª feira (25/10). Participe!
Colegas da UNISYS,
convocamos todos a participarem da ASSEMBLEIA DE
TRABALHADORES, que ocorrerá nesta QUINTA-FEIRA (25/10), às 9h,
na empresa MATEC em Porto Alegre (RS). Na pauta, a reunião de
negociação realizada em 16/10/18 e deliberação sobre a
Campanha Salarial 2018/2019.

Segue o edital:

Contamos com a presença de todos! Participe!

Sindppd/RS

NOTA DO SINDPPD/RS SOBRE O 2º
TURNO DAS ELEIÇÕES E CONVITE
PARA ASSEMBLEIA
Nosso sindicato tem tradição de total independência e
autonomia frente a governos e empresários, e deve continuar
assim. Mas neste segundo turno é obrigação de todas e todos
que defendem um Brasil com democracia e direitos externarem
suas posições. Os indícios de que a vida dos trabalhadores vai
piorar ainda mais estão muito visíveis.
A justa indignação contra o desemprego, a desesperança e a
crise generalizada que vive nosso país não pode ter como
resposta mais violência, menos direitos para nós e mais
reformas, que só resolvem a vida das grandes empresas e
destroem as conquistas dos trabalhadores e dos pequenos
negócios. Por tudo isso, queremos chamar a categoria da TI
gaúcha à reflexão.
Nosso sindicato, desde a sua fundação, sempre ao lado e em

defesa dos interesses dos trabalhadores e do Brasil, e
coerente com toda a luta dispendida contra a aprovação da
Reforma da Trabalhista e da terceirização irrestrita, além da
manutenção dos Acordos Coletivos, considera que a situação
política atual é de ataque e de ameaça direta à democracia e
aos direitos coletivos e individuais.
QUEREMOS

MANTER

O

DIREITO

DE

FAZER

OPOSIÇÃO

DE

FORMA

DEMOCRÁTICA, COMO SEMPRE FIZEMOS EM TODOS OS GOVERNOS,
INCLUSIVE NOS GOVERNOS DO PT, QUE SEMPRE CRITICAMOS E FIZEMOS
GREVE CONTRA MUITAS DE SUAS MEDIDAS.

As posições do candidato Jair Bolsonaro (PSL) evidenciam a
gravidade da situação:

# Votou A FAVOR da Reforma Trabalhista
# Votou A FAVOR da terceirização generalizada
# Já declarou que é CONTRA SINDICATOS e que vai acabar com o
ATIVISMO social
# DEFENDE a Reforma da Previdência proposta pelo Governo Temer
# Seu vice declarou que o 13º salário e o Adicional de Férias
prejudicam a economia
# Votou A FAVOR da PEC que congela o orçamento da saúde e
educação por 20 anos
# No programa de governo, propõe a Carteira de Trabalho Verde

Amarela, que será opcional para os empresários e na qual o
CONTRATO INDIVIDUAL PREVALECE SOBRE A CLT. Não terá os
benefícios da CLT
# DEFENDE a tortura e a violência de forma aberta e o discurso
de ódio contra as “minorias”. Vários vídeos que circulam na
internet demonstram suas opiniões
# É A FAVOR das privatizações irrestritas; 150 estatais seriam
privatizadas

O SINDPPD/RS foi construído respeitando a PLURALIDADE de
opiniões e um país com mais direitos e com democracia para
poder continuar organizando as mobilizações, INDEPENDENTE do
governo. A direção do sindicato indica o posicionamento
contrário a qualquer candidato que queira restringir nossa
liberdade de lutar e que defenda acabar com o que sobrou dos
nossos direitos.
Nossa categoria nunca deixou de lutar e de denunciar todo e
qualquer ataque de governos e empresários, e neste momento
está em jogo a POSSIBILIDADE DE TERMOS, ou não, DEMOCRACIA
PARA CONTINUAR FAZENDO AS LUTAS NECESSÁRIAS EM DEFESA DOS
NOSSOS DIREITOS. Várias entidades sindicais, entre elas o
SINDISPREV/RS, CPERS SINDICATO (professores e funcionários da
rede pública estadual de educação), SIMPA (municipários de
Porto Alegre) e a CSP-CONLUTAS, também estão tomando posição.
Para discutir o posicionamento da direção do sindicato
CONVOCAMOS todas e todos para participar da ASSEMBLEIA GERAL
que será realizada no dia 18 de Outubro (quinta-feira), às
18h, na sede do SINDPPD/RS.

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DA TI DO RS
Dia 18 de Outubro (nesta 5ª feira) – Às 18h
Na sede do Sindppd/RS (Rua Washington Luiz, 186 – Centro
Histórico, perto do Gasômetro – em Porto Alegre)
PAUTA: Ataques aos trabalhadores e Eleições

Pela revogação imediata de todas as medidas e reformas de
Temer!
Por salários dignos e direitos para toda a categoria de TI!
Não às privatizações!
Em defesa dos serviços!
Prisão e confisco dos bens para TODOS os corruptos e
corruptores!
Ditadura nunca mais!

DIRETORIA DO SINDPPD/RS

