PROCERGS – NESTA 3ª feira
(25/08), às 13h30min, tem
ASSEMBLEIA DE MOBILIZAÇÃO.
Participe!

Print da assembleia de 21/08/20

Colegas da PROCERGS,
nesta 3ª feira (25/08), a partir das 13h30min, temos a nossa
segunda ASSEMBLEIA DE MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES. Será numa
sala do Google Meet (link enviado por email).
Lembramos que a princípio, a assembleia será apenas na sala do
Google Meet, que tem limite para até 250 pessoas. SOMENTE em
caso de lotação, disponibilizaremos um link para assistir e
fazer comentários no canal do youtube do Sindppd/RS.
Pedimos, encarecidamente aos colegas, que façam o login na
sala com seu email próprio OU colocando nome completo (nome e
sobrenome) ao entrar, a fim de que todos estejam identificados

para garantir a segurança e a confiança entre os presentes.
Solicitamos ainda que o link da sala da assembleia seja
divulgado apenas entre os trabalhadores da PROCERGS.
Esta assembleia integra o calendário de mobilização para
pressionar a direção da empresa a respeitar a cláusula 95 e
estender a vigência do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho), bem
como pagar os valores que deve aos trabalhadores por ter
cortado benefícios de forma irregular. Até o momento, a
empresa não se manifestou sobre a proposta da CT e do
Sindppd/RS na mediação do TRT (Tribunal Regional do Trabalho)
em que, mais uma vez, buscando a solução do impasse,
propusemos que a validade do Acordo até 31 de Março, três
meses antes da próxima data-base.
Parece que ainda estão duvidando da nossa organização e da
nossa força, colegas da PROCERGS. Vamos mostrar que não
estamos brincando! Vamos lotar a sala do Google Meet e levar
mais de 100 trabalhadores no canal do Youtube do sindicato!
As negociações da Campanha Salarial 2020/2021 não podem ser,
mais uma vez, um “tira tira” somados ao desrespeito com a
vigência do ACT 2019/2020. Ou nos respeitam, ou vai ter muita
luta pela frente.
Vamos à luta, colegas da PROCERGS, pelos nossos direitos e em
defesa da PROCERGS Pública!
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ASSEMBLEIA VIRTUAL DOS TRABALHADORES DA PROCERGS
Nesta 3ª feira (25/08) – às 13h30min
No Google Meet (link enviado por email)

COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA VIRTUAL: faça o login com e-mail
com o seu próprio nome (para todos poderem identificar) e
entre na sala com a câmera e o microfone desativados. Favor
ativar apenas quando for falar, a fim de que consigamos manter
a qualidade da meet

Sindppd/RS

