Setor Privado: participe da
assembleia de abertura da
Campanha Salarial 2021 na
próxima 4ª feira (13/10)
Colegas do SETOR PRIVADO,
O Sindppd/RS está dando início aos preparativos para a
Campanha Salarial 2021/2022. Chamamos todos e todas a
participarem da ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES, em que será
debatida e aprovada a pauta de reivindicações da categoria
para ser apresentada aos empresários do SEPRORGS, a entidade
patronal.
A ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES ocorrerá em 13 de Outubro
(próxima 4ª feira), às 18h30min, de forma VIRTUAL pela
plataforma Google Meet. Para participar, solicitamos que os
colegas
façam
um
cadastro
simples
pelo
e-mail
contato_geral@sindppd-rs.org.br, nos enviando a imagem de UM
desses três documentos: 1) carteira de trabalho com o contrato
em vigor OU; 2) identidade funcional válida e vigente OU; 3)
contracheque do mês prévio à assembleia.
O cadastro prévio pode ser realizado ATÉ às 12h do dia 13 de
Outubro (e NÃO no dia 14/10 como consta erroneamente no edital
abaixo). Apenas os trabalhadores cadastrados irão receber o
link da reunião pelo mesmo e-mail do cadastro. Portanto,
pedimos aos colegas que participem, enviando-nos o documento
para fins de comprovação de que integram a categoria da TI no
RS!

AJUDE A CONSTRUIR A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CAMPANHA

SALARIAL 2021/2022!
Relembre a pauta de reivindicações da campanha salarial
passada acessando AQUI. A atual CCT (Convenção Coletiva de
Trabalho) em vigor pode ser conferida neste link.
O Sindppd/RS está recebendo propostas de alterações de
cláusulas ou novas reivindicações para colocarmos na pauta
pelo e-mail secretariageral@sindppd-rs.org.br
As sugestões não estarão identificadas e serão colocadas para
debate e votação dos demais trabalhadores que estiverem
presentes na assembleia de 13 de Outubro.

OUTRAS PAUTAS DA ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DESTA 4ª FEIRA
(13/10) ÀS 18h30min
Além da pauta de reivindicações, a assembleia irá encaminhar
questões para o andamento da campanha salarial como autorizar
a diretoria do sindicato a instaurar negociação coletiva de
trabalho com a representação patronal e representar a
categoria nos espaços e fóruns que tratar deste assunto, bem
como de instaurar dissídio coletivo na Justiça, se for o caso,
e a determinação da contribuição assistencial.
Também serão abordados assuntos gerais relativos aos temas
anteriores.

Divulgamos, abaixo, edital da assembleia divulgado no jornal
Correio do Povo dessa 5ª feira (7/10). Participe!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DO SETOR PRIVADO – Abertura da
Campanha Salarial 2021/2022
Nesta 4ª feira (13/10) – às 18h30min (segunda chamada)
Pelo Google Meet (link será enviado aos trabalhadores que
realizarem cadastro junto ao sindicato. Leia o texto acima
para ver como proceder)

Sindppd/RS

