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RR Donneley - Perseguição a Trabalhador
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"A atual perseguição de sua empresa contra os trabalhadores de R.R. Donnelley que apóiam os Teamsters é extremamente
negativa. Por favor, não permita que sua posição contrária aos direitos democráticos afete suas operações no
estrangeiro, manchando e minando a imagem de todos os americanos .

Sr. Thomas J. Quinlan
R.R. Donnelley

III South Wacker Drive
Chicago, Illinois 60606

Em nome dos 1.4 bilhões de membros da Irmandade Internacional dos Teamsters e dos 60 mil membros da GCC, protestamos
veementemente em vista de outro exemplo dos preconceitos anti-sindicais de sua empresa, desta vez no Brasil. Um trabalhador e
representante sindical da fabrica de RRD em Santa Rita, Brasil, foi suspenso por convocar uma reunião sindical.
De acordo com a legislação brasileira e os padrões laborais internacionais, o delegado Sergio Ricardo de Almeida tinha o
direito de convocar dita reunião e havia informado sobre a mesma à gerência, como correspondia. A pesar disto, os
supervisores pressionaram os trabalhadores para que não assistissem a reunião, com o intuito explicito de debilitar o sindicato.
Pedimos, insistentemente, que se anule imediatamente a suspensão Sergio de Almeida e que o senhor ordene aos gerentes que
ponham um fim às atitudes e
ações anti-sindicais.
"A atual perseguição de sua empresa contra os trabalhadores de R.R. Donnelley que apóiam os Teamsters é extremamente
negativa. Por favor, não permita que sua posição contrária aos direitos democráticos afete suas
operações no estrangeiro, manchando e minando a imagem de todos os americanos .

Junto com a UNI G, nos juntamos aos trabalhadores gráficos de todo o mundo para reafirmar nossa pedido de um diálogo. Sergio
deve ser reincorporado ao seu trabalho e qualquer perda de salário resultante de sua injusta suspensão deve ser reembolsada,
enquanto que a RRD deve reconhecer que a liberdade de associação dos trabalhadores deve ser respeitada.

Sinceramente,

James Hoffa, Presidente Geral
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George Tedeschi, Diretor
Conferencia de Comunicações Gráficas

