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BOLETIM ELETRÔNICO DO SINTECT-RS

NESTA 3ª FEIRA, DIA 03/10
TODOS NA ASSEMBLEIA GERAL
Será às 13h, na sede do Sindicato
O SINTECT-RS está convocando os trabalhadores para participarem nesta
terça-feira, dia 03/10, às 13 horas, na sede do Sindicato, da assembleia geral da
categoria. No encontro estaremos avaliando o movimento, passando os
últimos informes, inclusive dos encaminhamentos no TST, e denindo os
próximos passos do nosso movimento. É fundamental a participação de
todos nesta assembleia.

AGENDA DA GREVE
02/10 - SEGUNDA-FEIRA
 9h - Concentração na Sertório, atividade proposta doação de sangue;
03/10 - TERÇA-FEIRA
 13h - Assembléia na sede do SINTECT-RS.
SOBRE O GRANDE ATO NACIONAL DIA 03/10 - A partir das 8h30
da manhã de Segunda (2) estaremos recebendo os nomes das pessoas que
estão interessadas em ir ao ato nacional de Brasília no próximo dia 03. A lista
terá um número máximo de 42 nomes, mas ainda não há denição de
quantas pessoas irão, nem como. A denição será feita na 2ª feira mesmo.
Ligar para 3222.2998 e falar com Gisele.
 SOBRE A DOAÇÃO DE SANGUE: Os interessados em fazer parte
da luta solidária podem participar do DIA DA DOAÇÃO DE SANGUE dos
grevistas. Comunique a algum diretor para organizar a condução.
 PERMANENTE - Piquete na Sertório. Participe!

TRABALHADORES DE CORREIOS NO ATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RS
Os trabalhadores dos Correios do RS,
tiveram uma forte participação na
manifestação que reuniu mais de 30 mil
servidores de diferentes categorias
estaduais no Largo Glênio Peres, em
Porto Alegre. A categoria levou para o
movimento, as reivindicações dos
trabalhadores e denunciou o desmonte e
a privatização dos Correios que vem
sendo conduzida pela gestão do
Guilherme Campos à frente da empresa e
do governo Temer. Com faixas, cartazes e
palavras de ordem, os trabalhadores de
Correios deram o seu recado.
Do Largo os manifestantes se
dirigiram em caminhada para frente do
Palácio Piratini e ao chegarem na Praça da
Matriz, encontraram a sede do governo
cercada por grades e por homens do

pelotão de choque da Brigada Militar,
mas não houve confronto. Durante todo o
trajeto foram entoando palavras de
ordem, carregando faixas e cartazes e
pedindo o “Fora Sartori”.
O ato, organizado pelo Movimento
Unicado dos Servidores, contou com o
apoio das centrais e entidades sindicais e
das diferentes categorias de funcionários
do Estado.

GREVE ESTÁ FORTE EM TODO O PAÍS
A greve dos trabalhadores dos Correios
continua forte em todo o país. Nesta
semana acontece em Brasília e nas
principais capitais do país o Ato
Nacional em Defesa das Empresas
Públicas e Estatais, com caravanas de
todo o Brasil e de várias categorias,
além dos Correios, para lutar contra a
privatização e em defesa dos direitos e
empregos.
DESCONTO DOS DIAS
A respeito dos descontos dos dias de
greve pela ECT, conforme liminar
expedida semana passada pelo TST, o
CNMN da FENTECT orienta, no
INFORME 014 (disponível no site do
Sintect-RS): "Quanto à liminar proferida
na data de ontem (28/09), pelo Ministro
do TST, Emmanoel Pereira,
considerando a abusividade da greve,
mas sem previsão de multa, o CNMN
esclarece que trata-se de uma decisão
monocrática (proferida por um único
magistrado), portanto, cabe recurso. A
Assessoria Jurídica da FENTECT
informou que já interpôs o recurso
(agravo interno), e que o julgamento
caberá à Secção de Dissídios
Coletivos do Tribunal, onde as
decisões são colegiadas...". Assim, o
CNMN orienta pela manutenção e
fortalecimento da greve, pois recuar
não fará a Empresa cessar os ataques.
Não há outro caminho, se não
AVANÇAR, com tranquilidade e
inteligência!
AGRAVO INTERNO
A FENTECT, já entrou com pedido de
RECONSIDERÇAÃO/AGRAVO INTERNO,
no TST em face da decisão que declarou a abusividade do movimento paredista. O argumento é de que o Ministro
Vice-Presidente dessa Corte Superior,
sem ofertar o contraditório e a ampla
defesa, declarou a abusividade da paralisação da categoria
prossional. Acesse o
documento com seu
celular através do
QRCode ao lado.
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