Sindppd/RS tem novo horário
de funcionamento
A partir de Março, o Sindppd/RS adotou novo horário de
funcionamento e de atendimento aos trabalhadores de TI
gaúchos.

Anote:
# Horário de funcionamento do Sindppd/RS (Recepção,
Secretaria, Tesouraria etc.): segunda a sexta-feira, das
8h30min às 12h e das 13h às 17h30min
# Setor de Homologações: das 8h40min às 12h e das 13h às
16h30min
# Plantão da Assessoria Jurídica: nas 3ªs feiras, das 14h30min
às 17h10min e, nas 5ªs feiras, das 9h às 11h40min
# Plantão da Assessoria em Saúde: nas 4ªs feiras, das 10h às
17h30min

Qualquer dúvida, entre em contato com o Sindppd/RS pelo
telefone (51) 3213-6100.

Sindppd/RS

Nota das centrais sindicais
sobre a MP 873 do Governo
Federal (impede desconto em
folha
da
contribuição
sindical)

8 de Março: Mobilização em
Porto
Alegre
contra
a
violência
à
mulher
e
a
Reforma da Previdência

Esta sexta-feira (8/03)
a partir das 7h30min,
prefeitura da Capital.
partir das 17h30min na
Março. Participe!

será de atividades durante todo o dia,
no Largo Glênio Peres, em frente à
E uma caminhada, com concentração a
Esquina Democrática, encerrará o 8 de

Neste ano, o Dia Internacional de Luta das Mulheres foi
construído de forma coletiva em Porto Alegre (RS), com a
participação de mais de 100 entidades e movimentos sociais. O
tema central é “Pela Vida das Mulheres Trabalhadoras”,

repudiando principalmente a violência contra a mulher e a
Reforma da Previdência.
O Sindppd/RS participa da organização e se soma ao chamado às
mobilizações do dia, especialmente ao Ato e à Caminhada pela
Vida das Mulheres Trabalhadoras.
Mais informações e a programação completa do 8 de Março em
Porto Alegre podem ser conferidas nesta matéria do Portal Sul
21:
https://www.sul21.com.br/areazero/2019/03/8-de-maro-porto-alegre-tera-ato-unificado-com-pauta-ritica-a-bolsonaro/
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DE

MARÇO:

ATO

E

CAMINHADA

PELA

VIDA

DAS

MULHERES

TRABALHADORAS
Nesta 6ª feira – 8 de Março de 2019
Concentração a partir das 17h30min, na Esquina Democrática –
em Porto Alegre (RS)

Participe!

Sindppd/RS

ALERTA: MP 873 do Governo
Federal quer estrangular de
vez
os
sindicatos
para
aprovar
a
Reforma
da
Previdência. Resistiremos!
No apagar das luzes da 6ª feira (1º/03) de Carnaval, o
presidente Jair Bolsonaro editou a Medida Provisória 873 (MP
873/2019), que interfere diretamente na organização sindical
dos trabalhadores e estrangula, ainda mais, o sustento
econômico dos sindicatos. A MP impede que todas as
contribuições – a começar pela mensalidade dos sindicalizados,
incluindo a contribuição assistencial e a contribuição
sindical (antigo imposto sindical), sendo que todas
estas contribuições são recolhidas pelos sindicatos com a
EXPRESSA AUTORIZAÇÃO dos próprios trabalhadores – sejam
descontadas diretamente das folhas de pagamento dos colegas.
A MP assinada pelo presidente e pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes, OBRIGA que o pagamento dessas contribuições seja
efetuado por BOLETO BANCÁRIO a ser enviado aos trabalhadores,
gerando mais custos aos sindicatos e dando mais dinheiro aos
bancos. Além de burocratizar e dificultar o recolhimento das
contribuições
pelos
sindicatos,
esta
medida
é
inconstitucional, pois fere o Artigo 8º da Constituição
Federal em que consta que a contribuição sindical,
especificamente, seja descontada na FOLHA DE PAGAMENTO dos
trabalhadores.

Como é feito HOJE
A SINDICALIZAÇÃO (que é um ato consciente dos trabalhadores) e
a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (empregada para cobrir os custos
das campanhas salariais dos trabalhadores que não fizerem
oposição por escrito) são descontadas diretamente dos salários
dos trabalhadores pelas empresas, pois já têm a anuência de
cada colega. Num prazo estipulado, os valores são repassados
pelas empresas ao sindicato.
Vale lembrar que na Reforma Trabalhista está escrito que o
negociado prevalece sobre o legislado, isto é, o que for
negociado entre as partes está acima das leis. Antes da
Reforma trabalhista era o contrário, a lei era mais forte que
qualquer negociação. Mas estamos vendo, na prática, que para o
governo o negociado só vale quando é para tirar ou rebaixar
direitos. A Reforma Trabalhista, na verdade, é uma grande
mentira.
Outro importante detalhe: ao mesmo tempo que não permite
descontar qualquer contribuição sindical na folha de pagamento
das empresas e, com isso, estrangula a condição financeira dos
sindicatos, a tal MP do governo exige que os sindicatos
continuem a representar todos os trabalhadores. É isso mesmo:
os sindicatos teriam que sobreviver sem dinheiro e atendendo à
toda a categoria. Dá para entender o tamanho do ataque aos
trabalhadores?

MP 873 do Governo Federal é uma INTERVENÇÃO DIRETA nos
sindicatos
A medida provisória ainda impõe que os trabalhadores autorizem
por escrito e de forma individual as contribuições
e quer ANULAR qualquer decisão que CONTRARIE esta MP, mesmo se
for tomada em ASSEMBLEIA dos trabalhadores, se for negociada

em Acordos ou Convenções Coletivas ou se constar nos estatutos
dos sindicatos. É uma INTERVENÇÃO DIRETA e AUTORITÁRIA do
Governo Bolsonaro com o objetivo claro de acabar com os
sindicatos e com a organização e resistência dos trabalhadores
contra a retirada de direitos e por melhores salários e
condições de trabalho.
Este mesmo governo que apoiou a Reforma Trabalhista, pela qual
os itens negociados diretamente com os patrões e empresários
prevalecem sobre a CLT e demais leis, diz na MP 873/2019 que
isso não vale no que se refere às contribuições dos
trabalhadores aos seus sindicatos. Não é uma mera contradição,
mas sim legislar com o ÚNICO objetivo de acabar com toda e
qualquer RESISTÊNCIA dos trabalhadores e de suas organizações.
Principalmente agora que irá tramitar a REFORMA DA
PREVIDÊNCIA, em que o Governo Bolsonaro, os grandes
empresários e os bancos querem retirar ainda mais direitos dos
TRABALHADORES e da população mais pobre.

Eles querem acabar com a resistência contra a Reforma da
Previdência. VAMOS RESISTIR!
O Sindppd/RS está em contato com outros sindicatos e centrais
sindicais para tomar medidas judiciais contra mais este duro
ataque aos trabalhadores. A MP 873/2019 deve ser votada pelo
Congresso Nacional em até 4 meses da sua publicação, mas já
está valendo. Portanto, é possível que o nosso sindicato tenha
que efetivar formas alternativas de recolhimento das
contribuições neste período, mas comunicaremos a todos e a
todas caso tomemos esta medida.
E o mais importante: é o momento de FORTALECERMOS AS
MOBILIZAÇÕES em todo o país no DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA, em 22 de Março.

Somente manteremos nossos DIREITOS se formos À LUTA! A força
dos trabalhadores está em nossa ORGANIZAÇÃO, junto com o
SINDICATO.

Venha com o Sindppd/RS!

Sindppd/RS

REFORMA
DA
PREVIDÊNCIA:
quarta-feira (27/02), tem
plenária de mobilização para
organizar resistência contra
a
retirada
de
direitos.
Participe!
Na quarta-feira (27), às 18h, ocorrerá a Plenária de Mobilização em defesa da
Previdência, no auditório do Cpers Sindicato, na avenida Alberto Bins, 480, no
Centro Histórico de Porto Alegre. O Sindppd/RS apoia mais essa iniciativa contra a
Reforma da Previdência e convoca toda a categoria para lutar por seus próprios
direitos.

Sindppd/RS

Quem
já
está
aposentado
também
corre
riscos
com
reforma de Bolsonaro
Regime de capitalização pode levar à falência do INSS, que paga quase 70% das
aposentadorias no Brasil; seguridade social também corre perigo. Projeto de
“reforma” deve ser apresentado nesta quarta
por Cláudia Motta, da RBA

Administradoras de Fundos de Pensão (AFP), a maioria controlada por bancos, são
alvo de protestos no Chile há décadas
São Paulo – A proposta de “reforma” da Previdência do governo Jair Bolsonaro deve
ser anunciada nesta quarta-feira (20). No mesmo dia, as centrais CUT, CTB, Força
Sindical, Intersindical, CSP-Conlutas, CGTB, CSB e Nova Central farão uma assembleia
unificada dos trabalhadores na Praça da Sé, em São Paulo, para construir ações de
resistência à reforma. Caso o regime de capitalização pretendido pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes, seja realmente aprovado, quem já está aposentado também
corre riscos.
Esse

regime,

em

que

cada

trabalhador

é

responsável

por

poupar

para

sua

aposentadoria, poderia resultar na total falta de recursos para o INSS. “A
capitalização não determina esse tipo de contribuição e vai desidratar a Previdência
pública. Isso ameaça, sim, quem já está aposentado”, afirma a economista Patricia
Pelatieri, do Dieese.
O Regime Geral da Previdência (RGPS) foi responsável por 93,5% dos benefícios
concedidos em 2017. Desse total, 68,4% correspondem a aposentadorias do INSS.
“Essa reforma casa com a Medida Provisória 871, que trata da revisão de todos os
benefícios, e abre a possibilidade de revisar qualquer coisa que o Ministério da
Economia considere suspeito”, critica a coordenadora de pesquisa do Dieese.

A MP 871 está em vigor desde 18 de janeiro, e mira auxílios-doença e aposentadorias
por invalidez, pensões por morte, aposentadoria do trabalhador rural, auxíliosreclusão, auxílio-acidente, Benefício de Prestação Continuada (BPC) pago aos idosos
carentes e a pessoas com deficiência.
Se a reforma passar da maneira como vem sendo ventilada pelo governo Bolsonaro, será
o caminho para o fim dessa Previdência pública e da seguridade social, avalia a
economista. “É um mercado muito cobiçado para os vendedores de previdência privada.”
Patrícia lembra que em nenhum país do mundo o regime de capitalização da Previdência
deu certo. “O custo de migração é muito alto e o trabalhador, quando aposenta, acaba
tendo menos que a renda mínima para sobreviver”, relata. “No fim, o Estado acaba
tendo de voltar a contribuir. Ou seja, só o sistema financeiro ganha por gerir esse
mercado milionário de venda de planos privados de previdência ou para administrar a
capitalização.”
O horror da capitalização no Chile e no México
Implantado no Chile nos anos 1980, durante o governo do ditador Augusto Pinochet –
como qual o economista Paulo Guedes colaborou –, o regime de capitalização da
Previdência levou ao empobrecimento dos aposentados do país. O índice de suicídio
entre idosos chilenos é um dos maiores do mundo.
Nove em cada dez aposentados chilenos recebem o equivalente a menos de 60% do
salário mínimo local. Longe dos 70% preconizados pelos idealizadores do programa de
capitalização, a aposentadoria média dos chilenos corresponde a 38% da renda que
eles tinham ao se aposentar, segundo pior resultado entre os 35 países da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
No México, onde a capitalização foi adotada em 1997, a situação é ainda pior. Muitos
trabalhadores não têm carteira assinada e não conseguem contribuir. Atualmente, 77%
dos idosos já não contam com benefício de aposentadoria e 45% da população mexicana
vive na extrema pobreza.
Tramitação da reforma da Previdência
Se o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), seguir à risca o
regimento da casa legislativa, o texto da reforma da Previdência passará por um
processo longo.

De acordo com a Secretaria-Geral da mesa da Câmara, o recesso carnavalesco começa na
quarta-feira (27 de fevereiro) e dura a semana inteira seguinte, inclusive após a
quarta-feira de cinzas. Os trabalhos só seriam realmente retomados na segunda-feira
11 de março.
Como se trata de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), primeiro será
analisada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) – que ainda não
está definida e pode ser que ocorra somente após o Carnaval. Pelo regimento da
Câmara, o prazo para análise na CCJ é de cinco sessões.
Após a CCJ, o texto vai para uma comissão especial, que ainda será formada. O prazo
mínimo para apreciação é de 10 sessões, para apresentação de emendas. O máximo é de
40 sessões.
Depois, passa por votação em dois turnos tanto na Câmara dos Deputados. Para ser
aprovada PEC precisa de 308 votos, três quintos do total de 513 deputados. Se passar
na Câmara, segue para o Senado, onde também tem de ser submetida à CCJ e a uma
comissão especial. Nesse período, as votações podem ser obstruídas pela oposição, o
que pode atrasar o processo.
Para ser aprovada no Senado são necessários três quintos dos votos (49) do total de
81 senadores. Se houver alguma alteração em relação ao texto votado na Câmara, o
texto volta para lá para ser votado novamente.
Caso realmente queira aprovar a reforma até julho, como Rodrigo Maia chegou a
anunciar, terá de incluir votações de segunda a sexta-feira, além da convocação de
deputados para garantir quórum.

Retirado do site Rede Brasil Atual

Assembleia Nacional da Classe

Trabalhadora dia 20/02, às
10h, na Praça da Sé em São
Paulo

Sindppd/RS

HOMOLOGAÇÃO – Plantão em
Caxias do Sul será em 20 de
Fevereiro
O próximo plantão de homologação na cidade será em 20 de
Fevereiro (quarta-feira), no seguinte endereço: Rua Sinimbu,
2091 – sala 405, no Centro. O agendamento deverá ser feito, de
forma antecipada, durante a MANHÃ desta QUARTA-FEIRA (dia 13
de Fevereiro) no sistema de agendamento on line no site do
Sindppd/RS. Será agendado até o preenchimento de todos os
horários disponibilizados.

ATENÇÃO: No momento em que acessar o sistema on line para
agendar o horário, TENHA CUIDADO EM MARCAR, NA OPÇÃO DE
CIDADE, o município “CAXIAS DO SUL”.

Reiteramos que somente serão atendidas as homologações
agendadas conforme regras abaixo.
O atendimento de Homologações de Rescisões Contratuais dos
trabalhadores de TI da região de Caxias do Sul está
acontecendo em regime de plantão, realizado de 20 em 20 dias
na cidade. É importante lembrar que o atendimento é restrito
às empresas que estejam localizadas na região de Caxias do
Sul. Os trabalhadores também deverão trabalhar nessa mesma
região.

O atendimento se dará por meio de agendamento on line prévio
no site do Sindppd/RS (mais informações clicando AQUI). Antes
do agendamento, as empresas deverão fazer um cadastramento
prévio, para fins de validação de informações como CNPJ, ramo
econômico, endereço/cidade etc. Não existirá outro tipo de
agendamento, do tipo ordem de chegada, por telefone,
distribuição de fichas no dia das homologações etc.
O agendamento não exime a empresa da responsabilidade de
informar ao trabalhador demitido o dia e horário da
homologação.
Sob hipótese nenhuma serão atendidas homologações de rescisões
contratuais de empresas e/ou trabalhadores que não pertençam à
região de Caxias do Sul. Se, por ventura, for constatada no
momento da homologação alguma irregularidade relacionada à
região de localização da empresa ou do trabalhador, o
agendamento será sumariamente cancelado.

Local de atendimento e horário de comparecimento
As homologações serão realizadas na Rua Sinimbu, 2091 – sala
405, no centro de Caxias do Sul. Empresas e trabalhadores
deverão observar rigorosamente o horário de comparecimento.
Não serão admitidos atrasos, pois eles podem trazer prejuízos
para quem está agendado no horário subsequente.

Documentação necessária
A documentação necessária para a homologação segue os mesmos
procedimentos adotados em nossa sede, em Porto Alegre. Veja
com atenção todos os documentos necessários no
link: http://www.sindppd-rs.org.br/?page_id=6048. Alertamos
antecipadamente que, para não provocar prejuízos aos

trabalhadores representados pela nossa entidade, aquelas
rescisões que estiverem com a documentação incompleta ou
preenchida/impressa incorretamente pela empresa não serão
homologadas.
Informamos que serão agendadas, no máximo, duas homologações
por dia para uma mesma empresa, e que divulgaremos
oportunamente a próxima data de plantão, para que seja
possível o agendamento antecipado.

Sindppd/RS

Nota das Centrais Sindicais
sobre o MP 871/2019

Homologar
a
rescisão
no
Sindppd/RS é garantir os teus
direitos
Veja os riscos que os trabalhadores estão correndo ao abrir
mão deste direito. No momento da demissão, peça para fazer a
homologação no sindicato!

Na Campanha Salarial 2017/2019, conseguimos resistir à pressão
dos empresários do SEPRORGS (sindicato patronal) e mantivemos
a possibilidade de os trabalhadores homologarem suas rescisões
de contratos de trabalho no Sindppd/RS. O SEPRORGS queria, de
todo jeito, suspender qualquer rescisão no sindicato – o que
para os trabalhadores seria bastante prejudicial, pois não são
poucos os casos em que as empresas calculam errado os valores
ou não o pagam integralmente, lesando diretamente os exfuncionários.
Pela nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2017/2019), para
os empregados admitidos até 10/11/2017 e com contrato acima de
1 ano, limitado a quem recebe até R$ 4 mil, as homologações
serão realizadas automaticamente no sindicato dos
trabalhadores. Já na situação dos admitidos
a partir de
11/11/2017, limitado a quem recebe até R$ 4 mil, os
trabalhadores precisarão enviar um email para o Sindppd/RS
(secretariageral@sindppd-rs.org.br) e para a empresa
SOLICITANDO QUE A HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO SEJA FEITA NO
SINDICATO. A partir deste pedido, a empresa é OBRIGADA a
agendar horário no Sindppd/RS para acertar as contas.

Abaixo, respondemos a questões que os trabalhadores nos fazem
constantemente, a fim de elucidar dúvidas sobre as rescisões
homologadas no sindicato e a importância deste serviço
prestado pelo Sindppd/RS aos colegas da TI.

Não abra mão deste teu direito! Peça para fazer a homologação
no Sindppd/RS!

1) O que fazem as homologadoras do Sindppd/RS?
O

ato

da

assistência

à

homologação

é

de

fundamental

importância, pois é neste momento que conseguimos verificar se
os valores pagos pela empresa aos trabalhadores estão
corretos. Para isso, as homologadoras conferem toda a
documentação apresentada pela empresa; conferem e fazem o
cálculo do TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho,
instrumento de quitação das verbas rescisórias) e do FGTS
(fundo de garantia); revisam e informam os trabalhadores de
como proceder para encaminhar o seguro-desemprego; verificam
todos os lançamentos e a baixa na CTPS (carteira de trabalho).
As homologadoras do Sindppd/RS ainda ajudam a separar a
documentação, cuidando o que fica com o trabalhador, o que vai
para o FGTS e o que segue para o seguro-desemprego, prestando
assessoria de como proceder em cada caso. Elas também orientam
como o trabalhador deve proceder em caso de ressalvas.

2) Quais são as principais irregularidades cometidas pelas
empresas que são detectadas pelas homologadoras?
A falta de depósito no FGTS (fundo de garantia), descontos
indevidos e a entrega da documentação incompleta pelas

empresas.

3) Mesmo com a Reforma Trabalhista, o Sindppd/RS conseguiu
garantir a possibilidade de os trabalhadores realizarem as
homologações das rescisões dos contratos de trabalho no
sindicato. No entanto, tem ocorrido rescisões diretas entre
empresas e funcionários, os quais procuraram o sindicato após
a rescisão por suspeitarem de irregularidades. Do que estes
trabalhadores reclamaram?
Nossas homologadoras presenciaram situações em que a empresa
não depositou o FGTS. O trabalhador apenas tomou conhecimento
disso quando foi fazer o saque (DSJC) ou quando viu o extrato
detalhado (pedido de demissão).
Também já tivemos caso em que a empresa entregou todos os
documentos junto, não separando o que é correspondente ao FGTS
(fundo de garantia) e seguro-desemprego. Recebemos reclamações
contra empresas que efetuaram descontos indevidos e as que não
pagaram horas extras, comissões etc.

4) O Sindppd/RS pode rever rescisões efetuadas diretamente
entre empresa e trabalhador?
Não. Conforme previsto pela Reforma Trabalhista, ao assinar a
rescisão o trabalhador está quitando a dívida que a empresa
tem com ele, o que depois dificultará qualquer questionamento
na Justiça em relação a valores devidos e que não foram pagos.
Por isso a importância de homologar a rescisão no sindicato,
onde o trabalhador poderá contar com nossas homologadoras, que
estão capacitadas para revisar e calcular os valores devidos,
comprometerem as empresas a pagarem por meio de ressalvas nas
rescisões, ajudar o trabalhador a realizar o encaminhamento ao
seguro-desemprego, entre outros.

5) Diversas empresas argumentam que é mais demorado fazer a
rescisão no sindicato, que ao fazer direto com elas, o
trabalhador recebe os valores mais rapidamente. É verdade?
Não, pois o pagamento tem prazo estipulado para ocorrer (em
até 10 dias após a rescisão), e temos horários disponíveis na
agenda.

6) Quais as vantagens de pedir para homologar no Sindppd/RS?
O ato da assistência a homologação é de fundamental
importância, pois neste momento é que conseguimos verificar se
os valores pagos foram corretos tantos no TRCT quanto no FGTS.
É na homologação que a empresa deve apresentar um roll de
documentos que são de extrema importância para o referido
cálculo, aos quais não teremos acesso se o trabalhador fizer a
rescisão diretamente com a empresa.

7) Se a empresa não cumprir com o desejo do trabalhador em
homologar no sindicato ou em caso de coação ou pressão contra
o ex-funcionário, como o colega da TI deve proceder?
Entre em contato direto com a Secretaria Geral do Sindppd/RS
pelo
telefone
(51)
3213-6100
ou
pelo
e-mail
secretariageral@sindppd-rs.org.br relatando a situação. Iremos
encaminhar da melhor forma possível.

Colega da TI, você não está sozinho. Venha junto com o
Sindppd/RS!

Sindppd/RS

