Trabalhadores do Serpro no RS
aceitam proposta do TST para
ACT 2019/2020
Em assembleia realizada na manhã desta 6ª feira (28/06) em
Porto Alegre (RS), os trabalhadores do SERPRO aceitaram, por
ampla maioria, a proposta construída no TST (Tribunal Superior
do Trabalho) para fechamento da Campanha Salarial 2019/2020. A
proposta prevê reajuste salarial e dos benefícios por 70% do
INPC, bem como dos retroativos à data-base de 1º de Maio.
Também estão inseridas alterações em algumas cláusulas do ACT
(Acordo Coletivo de Trabalho), que são as: 17ª, que trata da
Terceirização; 19ª, que trata da Advertência ou Suspensão; 40ª
e 43ª, que estabelecem a Assistência Médica e Hospitalar; 42ª,
que trata dos Exames Periódicos; Cláusula 59ª, que trata do
Adicional de Horas Extras (irá também impactar na bonificação
do banco de horas) e, também, a cláusula 52ª, que altera a
data de pagamento dos salários no meses de Novembro, em que os
salários passariam a ser pagos no 1º dia útil do mês
subsequente.

CLIQUE AQUI para acessar, na íntegra, a proposta do TST
aprovada pelos trabalhadores

Os trabalhadores estão conscientes de que a proposta da
empresa, mais uma vez, é de retirada de direitos, inclusive
com a subtração de 1,5% da perda salarial do período, pois o
INPC fechou em 5,07% e será pago cerca de 3,5% de reajuste nos
salários e benefícios. Além de alterações prejudiciais em

algumas cláusulas do ACT. Importante lembrar que as perdas
foram minimizadas após as mediações ocorridas no TST.

Os estados estão realizando suas assembleias desde ontem e a
maioria está deliberando pela aceitação. O resultado final
será levado ao tribunal na 2ª feira (1ª/07) de manhã e, caso
seja de aprovação, o ACT 2019/2020 (Acordo Coletivo de
Trabalho) será assinado pelas representações dos trabalhadores
e da direção do SERPRO.

O Sindppd/RS estará presente.

À medida que tivermos novidades, comunicaremos a todos.

Sindppd/RS

