Sindicalize-se!
Ajude
a
manter o Sindppd/RS na luta e
na
defesa
dos
nossos
direitos!
Sindicato forte é o que tem os trabalhadores junto.

Colega da TI,
O Sindppd/RS conta com duas formas de arrecadação para se
sustentar financeiramente: a contribuição assistencial (valor
cobrado uma única vez ao ano no final das campanhas salariais)
e as mensalidades dos trabalhadores associados.
A quantia que arrecadamos com assistencial é muito importante,
mas são as mensalidades dos sócios que mantêm o sindicato vivo
financeiramente para podermos mobilizar nossa categoria,
organizar as campanhas salariais e defender os direitos dos
trabalhadores da TI. Também são as contribuições dos sócios
que mantêm a estrutura do Sindppd/RS em funcionamento (sede,
gestão e atendimento administrativo, carros) e os serviços de
homologações e das assessorias jurídica e de saúde a
disposição de TODOS os trabalhadores da TI do Rio Grande do
Sul.
O sócio contribui com um valor MENSAL de 1% do salário base,

que é descontado direto da folha de pagamento. Aqui no estado,
somos cerca de 20 mil trabalhadores de TI. Todos são
beneficiados por alguma ação do Sindppd/RS, especialmente via
a negociação e a assinatura de acordos e da
Convenção
Coletiva de Trabalho do Setor Privado (CCT), que garantem os
pisos salariais, auxílios alimentação e creche e demais
direitos para a categoria.
PARA SE SINDICALIZAR: preencha a FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
(neste link: http://www.sindppd-rs.org.br/ficha.php) e envie
em PDF, junto com uma foto de um documento seu (RG ou CNH, que
contenha uma foto sua), para a Secretaria Geral do sindicato
pelo e-mail secretariageral@sindppd-rs.org.br

Entre em contato com o sindicato para tirar dúvidas, denunciar
descumprimento de leis trabalhistas e dos acordos e da CCT
(Convenção Coletiva), para se organizar no seu local de
trabalho com os demais colegas! Mande e-mail para
secretariageral@sindppd-rs.org.br
Para receber nossa newsletter semanal, envie seu e-mail
pessoal para imprensa@sindppd-rs.org.br
Também estamos nas redes sociais. Siga e curta nossos perfis:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/sindppd/
TWITTER: https://twitter.com/home
YOUTUBE: https://www.youtube.com/sindppdrs
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