SERPRO
–
Trabalhadores
participam da assembleia de
Abertura da Campanha Salarial
2018
Em assembleia realizada no dia 23 de Março, os trabalhadores aprovaram por ampla
maioria a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2018, nesta pauta também
consta as perdas nos salários e benefícios de 2017, pois a campanha salarial do ano
passado ainda não teve desfecho. Foi aprovado também, que caso não chegue ao
sindicato os valores da Contribuição Sindical de 2018 ainda neste ano, que será
encaminhado pelo sindicato o desconto assistencial de 60% de um dia de trabalho para
todos os trabalhadores do estado. Estes valores somente serão cobrados após a
finalização da Campanha Salarial e com aviso prévio.
Também

foi

deliberado

pelos

trabalhadores

presentes

colocar

na

pauta

de

reivindicações de 2018 o direito aos trabalhadores de optarem pelo intervalo de 30
minutos de almoço.
Na assembleia foi relatado sobre as dificuldades no uso do PAS, descredenciamento de
médicos e hospitais. Foi encaminhado avaliação jurídica sobre a possibilidade de
acionar judicialmente o Serpro por descumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho no
atendimento a saúde dos trabalhadores.
Campanha Salarial de 2017 a mobilização nacional ainda em abril é fundamental
Os trabalhadores presentes a assembleia também debateram a difícil situação das
negociações por conta da postura da empresa/governo que estão com a firme disposição
de retirar importantes direitos e impor a jornada de trabalho 12×36 e demonstraram
disposição de construir formas de mobilização ainda no mês de abril para pressionar
a empresa.
Foi aprovado realizar nova assembleia para discutir sobre a possibilidade de
mobilização em nível nacional por conta da deliberação da assembleia de Brasília de
greve a partir do dia 02 de abril. Como Brasília fará nova assembleia na próxima
quinta-feira, 05 de abril, para discutir a questão da greve a nova assembleia em
Porto Alegre ficará para o início da próxima semana.

Nos próximos dias novas informações sobre o quadro nacional e data para assembleia!
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