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NESTA 5ª FEIRA, DIA 12/07
TODOS NA ASSEMBLEIA GERAL!
Em Porto Alegre, na sede do Sindicato, na rua Buarque de
Macedo, 352, e nas subsedes no interior do Estado.
O SINTECT-RS reforça a convocação para os(as) trabalhadores(as) paraticiparem da assembleia geral nesta quinta-feira dia 12, que ocorrerão em Porto
Alegre e nas subsedes. Nestas,
estaremos tratando da campanha
salarial e deﬁnindo os próximos
encaminhamentos.
Desde que iniciou a negociação, a empresa vem tentando rebaixar o acordo, principalmente nas cláusulas
de benefícios acabando com direitos históricos da categoria.
Segundo o Comando Nacional de Negociação e Mobilização, está cada vez
mais clara a disposição do governo e dos gestores da empresa, de impor aos
trabalhadores(as) de Correios as novas regras da reforma trabalhista.
ENTRE OS ATAQUES APRESENTADOS ESTÃO:
 Aumento da cooparticipação nos vales que pode chegar a 20% que;
 Extinção do vale extra;
 Pagamento de vale alimentação somente nos primeiros 15 dias de
afastamento por acidente de trabalho, ao invés dos 90 dias atuais;
 Suspensão do pagamento dos vales alimentação e cesta nos casos de
abono médico e outros afastamentos;
 Suspensão do vale alimentação durante as férias;
 Retirar o vale Cultura;
 Retirar o vale extra (peru);
 Retirar o ônus para a ECT nas liberações de dirigentes sindicais diﬁcultando
ainda mais o acesso dos sindicatos aos trabalhadores;
 Excluir a cláusula que trata do Postalis e abandonar os trabalhadores à
própria sorte
 Alterar a cláusula sobre o desconto assistencial para diﬁcultar o
ﬁnanciamento da luta e enfraquecer os sindicatos.

OUTROS ATAQUES DA EMPRESA
Além destes ataques é bom lembrar que empresa já extinguiu o cargo
motorista dos Correios, acabou com o de OTT, anunciou o fechamento de
centenas de Agências próprias ameaçando milhares de empregos dos
atendentes e, recentemente, lançou edital para contratação de motoboy num
claro intuito de acabar também com o cargo de carteiros motociclista.

Dia 4/12, às 19 horas, Assembleia no Sindicato
Pessoal do Vale dos Sinos vem para POA

ATENÇÃO!
No MENSAGEIRO 70, que está
sendo distribuído, saiu errado o local
da assembleia em Porto Alegre como
sendo na Pompéia. Na verdade, a
assembleia em Porto Alegre será
na SEDE DO SINDICATO, na rua
Buarque de Macedo, 352.

PRIVATIZAÇÃO
A postura dos gestores só reforça
a intenção de privatizar o Correios,
com a demissão de milhares de trabalhadores para favorecer a iniciativa
privada, prejudicando um serviço fundamental para a integração do país.

PARTICIPE DA
ASSEMBLEIA. A HORA
DE LUTAR É AGORA!

FIQUE LIGADO...
PAUTA DA ASSEMBLEIA
Avaliação da campanha

salarial
Deﬁnição sobre o estado de
greve

De 24 a 26/7
Assembleias para votação de
nova data indicativa de greve,
a ser orientada pelo Comando
Nacional de Mobilização e
Negociação.
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