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O SINDPPD/RS PRECISA DE

VOCÊ!

Para o sindicato continuar existindo, SINDICALIZE-SE! Veja como!
Estamos passando mais uma vez, nas empresas de TI, para
fazer uma CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO. Uma
campanha bastante urgente, como requer o atual momento
de retirada dos direitos, tentativa de destruição da previdência pública e de desmonte dos sindicatos por parte dos grandes empresários, bancos e dos governos.
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.

2017

RECEITAS: R$ 2.848.061,43
DESPESAS: R$ 2.117.402,20

2018

RECEITAS: R$ 1.382.054,80
DESPESAS: R$ 2.041.645,12

Em 2018, o DÉFICIT
do Sindppd/RS foi de

- R$ 659.590,32

EM 2018, SINDPPD/RS CORTOU DESPESAS

Para se adequar à nova realidade, a diretoria do sindicato conseguiu reduzir custos durante o ano de 2018 mantendo, minimamente, todos os serviços prestados à categoria. 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 as contribuições dos trabalhadores sindicalizados.
Atualmente, no mês:

ENTRA
R$ 56 mil
no caixa

SAI

R$ 78.856,00
do caixa

2019: MP 873 QUER ESTRANGULAR OS SINDICATOS PARA APROVAR A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA E RETIRAR DIREITOS
No anseio de ampliar ainda mais a retirada de direitos iniciada pela Reforma Trabalhista, o Governo Bolsonaro
editou, em Março deste ano, a MP 873 (Medida Provisória), a qual busca impedir, inclusive, o desconto em folha
das mensalidades dos sindicalizados. É uma intervenção direta do governo na organização dos trabalhadores, com
o claro objetivo de ACABAR COM A RESISTÊNCIA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA.
Para dar uma folga imediata, o Sindppd/RS pediu uma CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA aos colegas
da TI, que aqui no estado somos em torno de 20 mil. Conseguimos arrecadar aproximadamente R$ 17 mil - uma
ajuda importante, mas não resolve nosso desafio de elevar a receita mensal do sindicato.

PRECISAMOS DE

300 NOVAS SINDICALIZAÇÕES >> COMO SE SINDICALIZAR!

A mensalidade é no valor de 1% do salário base dos trabalhadores. Para se SINDICALIZAR, basta preencher
a FICHA DE FILIAÇÃO e entregá-la à CT, à OLT ou aos diretores do sindicato.

ABRIL/2019

TUA

APENAS A
SINDICALIZAÇÃO
GARANTE A SOBREVIVÊNCIA DO SINDPPD/RS
Atualmente, temos 1.257
sindicalizados ao Sindppd/RS.
Destes, 943 ainda estão na

ATIVA,

ou seja, seguem
trabalhando. Veja como está
a situação das sindicalizações
ativas por empresa pública e
no setor privado:
61
trabalhadores

DATAPREV
46 são
sindicalizados
(75,4%)

1.064
trabalhadores

486
trabalhadores

330
trabalhadores

PROCERGS

SERPRO

PROCEMPA

354 são
sindicalizados

129 são
sindicalizados

386 são
sindicalizados
(36,27%)

53
trabalhadores

BB TECNOLOGIA
17 são
sindicalizados
(32%)

A mensalidade dos sindicalizados é a

PRINCIPAL fonte de recurso do Sindppd/RS

neste momento. Arrecadamos, mensalmente, cerca
de R$ 56 mil com as contribuições destes trabalhadores. Nossos gastos estão em R$ 78.856, 00 mensais.
Para equilibrar as contas precisamos de, no mínimo, 300 novas sindicalizações.

SEJA VOCÊ UMA DELAS!

SINDICALIZE-SE!

(72,8%)

21
trabalhadores

(39%)

COINPEL

SETOR
PRIVADO

6 são
sindicalizados

9 são
sindicalizados

(28,5%)

COMO SE SINDICALIZAR
As OLTs, CTs e os diretores do sindicato estão nas
empresas organizando a campanha e entregando as
fichas de sindicalização. Preencha a FICHA e entregue o mais breve possível. A ficha também pode
ser preenchida online no site do sindicato (vá na seção "Filie-se" na barra do menu do site); depois imprima, assine e traga ao Sindppd/RS ou entregue aos
diretores do sindicato na sua empresa.
Site do Sindppd/RS: www.sindppd-rs.org.br

O QUE A MENSALIDADE DA TUA SINDICALIZAÇÃO GARANTE NO
SINDPPD/RS

Assessoria JURÍDICA, que atende os trabalhadores GRATUITAMENTE em plantões 2x por semana na sede. Em caso de ação judicial, não
Manutenção da SEDE do sindicato,
há cobrança de honorários. Já recuperamos vários direitos via jurídico.
de 9 funcionários e dos 2 carros próprios.
Alguns deles: PROCERGS (ações judiciais de recuperação do pagaASSESSORIA EM SAÚDE: atende GRATUI- mento das promoções por antiguidade; diferenças do valor de hora
TAMENTE os trabalhadores 1x por semana 30h x 40h, ação em andamento que cobra periculosidade no prédio da
no Sindppd/RS para dúvidas e ajudar a en- sede)/ SERPRO (ações judiciais do Plano de Saúde e da incorporação
caminhar para tratamento, se for necessário.
das FCT/FCA)/ PROCEMPA (ação do Plano de Saúde, que
garantiu uma nova licitação com abrangência nacional)/
SETOR PRIVADO (ações que denunciaram o descumpriSUPORTE AO TRABALHADOR NO ACERTO DA
mento da Convenção Coletiva pelas empresas e exigiram o
DEMISSÃO: mantemos um Setor de Homologações,
pagamento dos valores devidos aos trabalhadores).
que atende trabalhadores e empresas diariamente na
sede em Porto Alegre e, a cada 20 dias, em Caxias do
Sul. As homologadoras têm técnicas qualificadas.
ORGANIZAÇÃO DAS CAMPANHAS SALARIAIS

