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Aqui no RS, com 3000 empregados e na 
Matriz da Empresa, no Rio de Janeiro, com 
12.000 empregados, mais em alguns esta-
dos do Nordeste, com outros milhares de 
empregados, que tem data-base em abril, 
os salários ainda não foram reajustados. Em 
Santa Catarina e Paraná, com 4000 empre-
gados, onde a data-base é maio, ainda nem 
iniciou a negociação, vai iniciar agora em 
13 de maio.

Nos últimos dias de abril, reuniram 
SINTTEL-RS com a SEREDE, onde a empresa 
não evoluiu em sua proposta, mantendo o 
reajuste só para o final do ano. Protestamos 
e avisamos que então iríamos levar esta 
proposta para as assembleias, nos dias 20 
até 24 de maio, com o objetivo de rejeitar a 
proposta atual e definir com a categoria 
uma GREVE UNIFICADA com os trabalhado-
res da REGIÃO SUL (RS, SC e PR).

Já acertamos isto com o SINTTEL-SC, 
com quem já  fizemos uma GREVE 
UNIFICADA de 29 dias, nos tempos da RM. 
Para isso, só estamos esperando o resultado 
da negociação com Santa Catarina, que tem 
que ter sua negociação encerrada até final 
de maio, para convocar a sua greve tam-
bém, junto com a nossa.

A  i dé ia  é  i n i c i a r  nos sa  GREVE 
UNIFICADA na primeira quinzena de junho, 
na mesma data, basta a Empresa não evolu-
ir na sua proposta, e os empregados da 
SEREDE, deliberarem em suas assembleias, 
que vamos lutar JUNTOS, por este 
REAJUSTE JÁ!!

EM FUNÇÃO DE NOSSA POSIÇÃO, A 
EMPRESA AVISOU QUE HAVERÁ OUTRA 
RODADA DE NEGOCIAÇÃO COM O SINTTEL-
RS, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, PARA 
PROCURAR EVOLUIR NA PROPOSTA:

A Direção do SINTTELRS, se prepara para 
essa nova rodada de negociação, dias 15 e 
16 de maio, com a esperança que a SEREDE, 
desista desta sua posição de não reajustar 
os salários na data certa. Mas ao mesmo 
tempo, se prepara para organizar os empre-
gados da SEREDE, a lutar por seus direitos 
em uma GREVE UNIFICADA da REGIÃO 
SUL, em junho.

Para isto convoca toda a categoria, 
para assembleias que vão acontecer 
agora, em mais de 30 cidades, entre 20 e 
24 de maio, onde vamos analisar a nova 
proposta da SEREDE e, se não concordar-
mos, vamos deliberar para a realização de 
GREVE UNIFICADA dos TRABALHADORES 
da SEREDE da REGIÃO SUL, na primeira 
quinzena de junho, em assembleias seguin-
do o seguinte calendário, apresentado no 
Edital, publicado em jornal comercial de 
grande circulação, como determina a lei de 
greve, e reproduzido no verso do boletim.

 REAJUSTE NOS 
SALÁRIOS AGORA OU 
GREVE UNIFICADA JÁ!

NEGOCIAÇÃO DA SEREDE COM OS SINDICATOS EM TODO BRASIL CONTINUA 
ANDANDO BEM DEVAGAR. A EMPRESA INSISTE EM REAJUSTAR OS SALÁRIOS 

SÓ NO FINAL DESTE ANO, E NÃO EM ABRIL\MAIO, COMO DEVE

SOMENTE LUTANDO JUNTOS SOMOS FORTES!



Rua Washington Luiz, 572 | Centro Histórico | CEP 90010-460 | Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3286-9600 | e-mail: sinttelrs@sinttelrs.org.br | Site: www.sinttelrs.org.br

Reproduz e Divulga


