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Colegas da Regional e PSEs da Receita Federal e de outros
prédios,

ASSEMBLEIA DE MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SERPRO
Nesta 5ª feira (25/04) – das 10h às 11h30min
Em frente ao prédio da Regional Porto Alegre

Na assembleia de 3ª feira à tarde (23/04), foto acima, os
trabalhadores do SERPRO deliberaram por fazer uma ASSEMBLEIA
DE MOBILIZAÇÃO nesta QUINTA-FEIRA (25/04), das 10h às
11h30min, em frente ao prédio da Regional. A atividade
coincidirá com a primeira parte da mesa de negociação com a
direção do SERPRO, que acontece também amanhã em Brasília
(DF).
Além do Rio Grande do Sul, nos estados de Santa Catarina,
Bahia, Ceará e Pernambuco os colegas também estarão em
assembleia para mostrar que estão descontentes com os rumos
bastante prejudiciais que a negociação da campanha salarial
vem tomando. Até o momento, a direção do SERPRO ofereceu pagar
apenas a METADE DA REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO (INPC) e ainda quer
retirar vários DIREITOS que temos garantidos em nosso ACT

(Acordo Coletivo de Trabalho).
Na campanha salarial passada, que fechou acordo de 2 anos,
conseguimos reajuste de 80% do INPC para o último ano nos
salários e nos benefícios e já abrimos mão de alguns direitos,
entre eles a redução do adicional noturno. Fechar acordo
novamente abaixo do INPC ou com qualquer outra retirada de
direito significará desvalorizar ainda mais nossos salários e
benefícios e tudo o que conquistamos com muita luta, enquanto
o governo federal prossegue liberando dinheiro para grandes
empresários e bancos.
Embora o governo seja “novo”, a receita para tentar estancar a
crise é a mesma: cortar na carne dos trabalhadores e no
serviço público, prejudicando a grande maioria da população.
Não podemos deixar isso acontecer, trabalhadores do SERPRO. Só
conseguiremos barrar esses ataques contra os nossos direitos
COM LUTA. Todos e todas na frente do prédio nesta 5ª feira
(25/04)!

Fotos da assembleia dessa terça-feira (23/04):

Sindppd/RS

