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

