SETOR
PRIVADO
–
TERRA
NETWORKS: prazo de oposição à
contribuição assistencial é
de 22 a 26 de Agosto. Não se
oponha,
contribua
com
o
Sindppd/RS
Colegas do TERRA NETWORKS,
Conforme aprovado na assembleia que deu fim à Campanha
Salarial 2022/2023, abrimos o prazo para oposição à
CONTRIBUIÇÃO
trabalhadoras

ASSISTENCIAL dos trabalhadores e das
que não estão convencidos em contribuir

financeiramente com o sindicato.
O prazo para oposição é de 22 a 26 de Agosto de 2022, no
horário entre às 10h e às 16h30min. A oposição deve ser
manifestada em um documento com os dados pessoais e com
assinatura do trabalhador ou da trabalhadora. O documento pode
ser entregue
pessoalmente na sede do Sindppd/RS em Porto
Alegre nos dias e horários informados acima ou por carta –
neste último caso, a data da postagem nos CORREIOS tem que ser
a do prazo (22 a 26 de Agosto). Não serão aceitas oposições
feitas antes ou depois da data estipulada.
A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL aprovada pelos trabalhadores e
pelas trabalhadoras nesta Campanha Salarial é de 1,5% sobre o
salário, a ser descontado UMA ÚNICA VEZ na folha de pagamento
de Setembro/2022. O valor arrecadado será utilizado para pagar
os custos do sindicato com a campanha salarial e ajudará na
manutenção da entidade.

A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (cobrada uma única vez ao ano no
final da campanha salarial) e as MENSALIDADES dos
sindicalizados e das sindicalizadas são AS ÚNICAS FONTES DE
ARRECADAÇÃO do Sindppd/RS. O sindicato depende exclusivamente
delas para manter sua sede e seus serviços em funcionamento,
para ajudar na organização da categoria e seguir na luta por
melhores salários e condições de trabalho.

Sua contribuição financeira é muito importante! Não se oponha,
colega do TERRA Networks!
Sindicato

FORTE

é

o

que

tem

os

trabalhadores

e

as

trabalhadoras junto! Sindicalize-se!

Sindppd/RS

SETOR
PRIVADO
–
TERRA
Networks: proposta da empresa
é
aceita,
encerrando
a
Campanha Salarial 2022/2023
Os trabalhadores e trabalhadoras do TERRA Networks no RS
realizaram assembleia geral em 10 de Agosto. Estava em

avaliação a proposta da empresa para a Campanha Salarial
2022/2023, que contemplava o INPC do período de setembro de
2021 à agosto de 2022, a ser divulgado pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) no início do mês que
vem.
A empresa propôs o parcelamento do INPC da seguinte forma:
aplicar 3% na data-base de 1º de setembro de 2022 e, o
restante do índice que ainda vai ser apurado pelo IBGE, pagar
em julho de 2023. A segunda parcela seria aplicada aos
salários de junho de 2023, portanto sem retroativos. Para
compensar essas perdas, o TERRA ofereceu um abono de 85% do
salário de cada trabalhador, sendo no mínimo de R$ 2.200,00, a
ser pago na folha de setembro de 2022. Para os benefícios,
entre eles os vales alimentação e refeição, a proposta de
reajuste era de 9%. A empresa também ofereceu antecipar o
pagamento de uma parcela do programa de PLR relativa a um
salário nominal em 26/08/2022.
A assembleia dos trabalhadores e das trabalhadoras do TERRA
Networks no RS aprovou a proposta por unanimidade. Avaliaram
que as eleições e a ocorrência da Copa do Mundo de Futebol
conjuntamente no segundo semestre poderiam repercutir nas
negociações. Ficou o compromisso da direção da empresa em
avaliar no próximo ano, durante as negociações do ACT (Acordo
Coletivo), uma contraproposta que foi trazida pelos
trabalhadores e trabalhadoras na mesa de negociação a fim de
melhorar a cláusula que trata do atestado para acompanhamento
de filho ao médico.
No final da assembleia, os trabalhadores e as trabalhadoras
aprovaram, por unanimidade, uma CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
equivalente a 1,5% do salário (meio-dia de trabalho
aproximadamente) para ajudar o Sindppd/RS em sua manutenção e
a pagar os custos da campanha salarial. Fica garantido o
direito de oposição a quem não quiser contribuir
financeiramente com o sindicato. Avisaremos no site quando
abrir o prazo.

Desta forma, encerra-se a Campanha Salarial dos Trabalhadores
e das Trabalhadoras do TERRA Networks. O Sindppd/RS agradece a
participação de todos e todas e parabeniza a categoria pela
maturidade dos debates e das suas deliberações.
O Sindppd/RS segue contando com a presença e a participação
dos colegas, pois sindicato FORTE para lutar pelos nossos
direitos é o que tem os trabalhadores e as trabalhadoras
junto!
Sindppd/RS

SETOR
PRIVADO
–
TERRA:
assembleia dos trabalhadores
na 4ª feira (10/08), às 18h
Colegas do TERRA Networks,
O

Sindppd/RS

convida

todos

e

todas

a

participarem

da

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS nesta 4ª
feira (10/08), às 18h em única chamada, em sala virtual do
Google Meet gerenciada pelo sindicato.
Na ocasião, será debatida e deliberada a proposta da empresa
para a pauta de reivindicações da categoria. Participe!

Abaixo, edital da assembleia:

Sindppd/RS

SETOR
PRIVADO
–
TERRA
Networks:
assembleia
de
abertura da Campanha Salarial
2022/2023. Participe!
Colegas do TERRA Networks,
O Sindppd/RS convida os trabalhadores e as trabalhadoras a
participarem da ASSEMBLEIA DE ABERTURA DA CAMPANHA SALARIAL
2022/2023. Acontece na próxima 3ª feira (28/06), às 17h, de
forma virtual numa sala do Google Meet administrada pelo
sindicato. Enviaremos o link por e-mail no dia da assembleia.
Na

ocasião,

será

debatida

e

deliberada

a

pauta

de

reivindicações e demais questões legais pertinentes à Campanha
Salarial.
Contamos com a presença de todos e de todas!

Segue, abaixo, edital da assembleia:

Sindppd/RS

SETOR
PRIVADO
–
Terra
Networks:
assembleia
dos
trabalhadores nesta 6ª feira
(1/10),
às
13h30min.
Participe!
Colegas do TERRA NETWORKS,
convocamos todos a participarem da ASSEMBLEIA DOS
TRABALHADORES do Terra Networks nesta 6ª feira (1/10), às
13h30min, pelo Google Meet. Link será enviado por e-mail no
mesmo dia.
Na assembleia, o sindicato irá informar sobre a proposta de
aditivo ao ACT 2020/2022 (Acordo Coletivo de Trabalho)
apresentada pela empresa em 28 de Setembro. Também será a
oportunidade para que os trabalhadores possam tirar dúvidas,
debater e, após, deliberar em relação à proposta do TERRA
Networks.

Divulgamos, abaixo, o edital da assembleia. Contamos com a
presença de todos e de todas!

Sindppd/RS

SETOR
PRIVADO
–
Terra
Networks:
trabalhadores
aprovam
acordo
que
pode
reduzir
ou
suspender
a
jornada
de
trabalho
e
salários (MP 1045/2021), mas
adiciona vantagens à MP
Os trabalhadores do Terra Networks do Rio Grande do Sul
aprovaram, em assembleia realizada nessa 3ª feira (25/05), o
acordo proposto pela empresa que reduz a jornada de trabalho e
os salários em 25%. A medida está regulamentada na MP
1045/2021 do Governo Bolsonaro, a qual é bem semelhante à MP
936 de 2020.
No acordo negociado entre o Sindppd/RS e o TerraNetworks, está
previsto o pagamento, pela empresa, de uma verba indenizatória
complementar ao Benefício Emergencial da MP 1045/2021
aproximando, desta forma, os novos valores ao salário líquido
mensal que o trabalhador normalmente receberia. Também consta
uma garantia do emprego enquanto vigorar a redução salarial ou
a suspensão dos contratos de trabalho e depois, por igual

período de vigor da medida.
O acordo específico do Terra Networks tem prazo de até 120
dias, podendo ser prorrogado. Embora esteja prevista a
suspensão dos contratos de trabalho, a direção da empresa
informou ao sindicato que, neste momento, não tem planos de
aplicar esta medida aos trabalhadores do Rio Grande do Sul.
No ano passado, o Terra Networks implementou acordo de mesmo
teor aos trabalhadores, após aprovação da categoria. Na época,
o sindicato negociou alguns itens com a direção do TERRA a fim
de tornar o acordo menos lesivo aos colegas. Este acordo
relacionada à MP 1045/2021 não substitui e nem anula o ACT
específico (Acordo Coletivo) que o Sindppd/RS negocia e assina
anualmente, após aprovação dos trabalhadores, com a direção do
TERRA Networks.
Sindppd/RS

SETOR
PRIVADO
–
Terra
Networks: assembleia sobre
redução
da
jornada
e
suspensão dos contratos de
trabalho (MP 1045/2021)
Colegas do Terra Networks,

o Sindppd/RS foi procurado pela empresa, que propôs um acordo
de redução em 25% da jornada de trabalho e de salários e de
suspensão dos contratos de trabalho. Tais medidas estão
previstas na MP 1045/2021, medida provisória regulamentada
pelo governo federal neste ano nos mesmos moldes da MP 936 em
2020.
O acordo proposto pelo Terra Networks tem prazo de até 120
dias, podendo ser prorrogado. Também está prevista uma ajuda
compensatória aos trabalhadores que tiverem seus salários
reduzidos ou contratos de trabalho suspensos.
O Sindppd/RS convoca todos os trabalhadores do Terra Networks
para participarem de uma ASSEMBLEIA nesta 3ª feira (25/05), às
13h30min, para debater e deliberar sobre a proposta de acordo
da empresa. A assembleia será virtual pela plataforma do
Google Meet. Para participar, é necessário fazer um cadastro
anterior junto ao sindicato.

COMO PARTICIPAR >> A assembleia será realizada de forma
virtual pelo Google Meet. O link será enviado por e-mail aos
trabalhadores.
Em caso de dúvida, entre em contato com a Secretaria Geral do
sindicato
(secretariageral@sindppd-rs.org.br
secretariageral2@sindppd-rs.org.br)

OU

Abaixo, divulgamos edital da assembleia. Contamos com a
presença de todos e de todas!

Sindppd/RS

SETOR
PRIVADO
–
TERRA
Networks: assembleia virtual
nesta 3ª feira (6/10), às
13h30min,
sobre
Campanha
Salarial
2020/2021.
Participe!
Colegas do TERRA Networks,

nesta 3ª feira (6/10), às 13h30min, teremos uma ASSEMBLEIA
VIRTUAL para debater e deliberar as propostas feitas pela
empresa de ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) para o período
2020/2021, para o PPR 2020 e para o acordo emergencial
(suspensão dos contratos de trabalho).
A assembleia será realizada numa sala do Google Meet.
Divulgaremos o link individualmente por e-mail na 3ª feira
(6/10) de manhã. Se és trabalhador do TERRA Networks no RS e
não recebe os comunicados do sindicato, por favor envie seu email pessoal para o imprensa@sindppd-rs.org.br

Abaixo,

divulgamos

a

errata

do

edital

enviado

aos

trabalhadores ontem (30/09). Na errata está a pauta completa,
na qual inserimos mais temas a serem tratados. Agende-se e
participe!

ASSEMBLEIA VIRTUAL DOS TRABALHADORES DO TERRA Networks
Nesta 3ª feira (6/10) – às 13h30min
No Google Meet (link será enviado por e-mail aos trabalhadores
na terça-feira de manhã)
Pauta: Debate e deliberação sobre as propostas feitas pela
empresa para ACT 20/21, para o PPR 2020 e para o acordo
emergencial (suspensão dos contratos de trabalho)/ assuntos
gerais relacionados aos temas anteriores

Sindppd/RS

SETOR
PRIVADO
–
Terra
Networks: Assembleia virtual
nesta 5ª feira (3/09), às
11h30min. Participe!

Colegas do Terra Networks,
realizaremos uma ASSEMBLEIA VIRTUAL nesta 5ª feira (3/09), às

11h30min, pelo Google Meet. Na pauta, debate e deliberação
sobre a proposta da empresa.
O endereço da sala será enviado por e-mail aos trabalhadores.
Portanto, se você NÃO recebe os comunicados do sindicato,
envie-nos o seu e-mail para imprensa@sindppd-rs.org.br

Segue o edital:

Participe da assembleia!

Sindppd/RS

SETOR
PRIVADO
–
Terra
Networks:
trabalhadores
aprovam
pauta
de
reivindicações da Campanha
Salarial 2020/2021
Dezessete trabalhadores da empresa Terra Networks participaram
da assembleia virtual realizada na sexta-feira passada
(28/08). A assembleia foi convocada pelo Sindppd/RS, dando
abertura à Campanha Salarial 2020/2021.
O principal assunto foi a pauta de reivindicações. Baseado na
ano passado, o sindicato apresentou uma proposta, que foi
debatida e aceita por unanimidade pelos colegas presentes. A
pauta já foi protocolada pelo Sindppd/RS, por e-mail, junto à
direção da empresa.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CAMPANHA SALARIAL 2020/2021,
aprovada na assembleia virtual de 28 de Agosto de 2020:

# Reajuste salarial e dos benefícios pelo INPC para a database 1º de Setembro, a ser divulgada pelo IBGE nos próximos
dias;
# Aumento real de 2% nos salários;
# Formalizar, no ACT (Acordo Coletivo), a aceitação, por parte
da empresa, de atestado médico de acompanhamento de filho
menor de idade à consulta ou procedimento médico;
# Formalizar, no ACT (Acordo Coletivo), a aceitação, por parte
da empresa, de atestado médico de acompanhamento de pais
idosos à consulta ou procedimento médico;
# Renovação das demais cláusulas do ACT (Acordo Coletivo)

A assembleia virtual também deliberou em relação às seguintes
pautas:
2. Autorizar a diretoria do sindicato para instaurar
negociação coletiva de trabalho com a representação da empresa
Terra Networks Brasil S/A, firmar Acordo Coletivo de Trabalho,
apresentar protesto judicial, instaurar dissídio coletivo no
caso de insucesso das tratativas prévias, contestar dissídio
coletivo e firmar acordos judiciais ou extra judiciais,
inclusive aditivos; reconvir e interpor oposição e ou
intervenção de terceiros, conceder poderes à diretoria do
sindicato para firmar acordos e constituir procurador no caso
de ação judicial:
SIM – 17 votos

3. Autorizo o desconto da contribuição sindical conforme
proposto na assembleia:
A contribuição será de 1,5% de um salário, após a finalização

da campanha salarial e tem a garantia do direito de oposição.
SIM – 14 votos
NÃO – 2 votos
ABSTENÇÃO – 1 voto

4. Autorizo que o Sindppd/RS organize e convoque mobilização
da categoria, inclusive paralisação coletiva dos trabalhos:
SIM – 17 votos

COLEGAS DO TERRA NETWORKS: o Sindppd/RS aguarda agora o
contato da diretoria da empresa para dar início às
negociações. Assim que tivermos novidades, avisaremos a todos.
Pedimos aos colegas que nos enviem seus e-mails pessoais para
receberem notícias do sindicato e da campanha salarial.
Comuniquem seus endereços para imprensa@sindppd-rs.org.br

À luta,

Sindppd/RS

