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NA LUTA POR DIGNIDADE,
CONTRA A MESQUINHEZ.
Trabalhadores das empresas AC Serviços e BS Service rejeitam “nova
proposta” de ACT das empresas após 2 dias de paralisação das atividades.

O SINTTEL-DF informa a todos os interessados que em assembleia geral
extraordinária realizada no dia 19 de abril, os trabalhadores das empresas AC Serviços
e BS Service, prestadores de serviço da B.B. Tecnologia, decidiram rejeitar a “nova
proposta” das empresas para a celebração do Acordo Coletivo 2017 que,
resumidamente, aumentava o piso salarial para R$ 1.112,00 mantida as demais
condições, ou seja, uma diferença de apenas R$ 12,00 para a primeira proposta (já
rejeitada).
Por consequência os trabalhadores aprovaram, ainda, a manutenção do estado de
greve, porém com a suspensão do movimento até o próximo dia 27 de abril, quinta-feira,
quando uma nova assembleia geral será realizada, com nova paralisação das atividades,
para avaliação e deliberação dos rumos da Campanha Salarial 2017.
Alertamos as empresas quanto a necessidade da reabertura, imediata, das
negociações acerca da Pauta de Reivindicações com vistas a construção de uma proposta
de ACT passível de ser deliberada pelos trabalhadores. Caso contrário o SINTTEL-DF
já está autorizado a ingressar com ação coletiva de cumprimento da CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO 2017 SINTTEL-DF/SEAC, que entre outros prevê o
piso salarial de R$1.185,17; Auxílio Alimentação de R$ 29,50 sem a participação do
empregado, Auxílio Creche de R$ 200,00, Jornada de Trabalho de 6hs inclusas as pausas
de descanso e alimentação e um reajuste salarial de 6,59% para todos os demais salários
acima do piso.
Parabenizamos os companheiros que lotaram as assembleias e participaram em
peso do movimento grevista dos últimos dias 18 e 19 de abril. A luta continua!

FIQUEM ATENTOS AOS PRÓXIMOS INFORMATIVOS.
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NÃO ACREDITE EM BOATOS E ILAÇÕES
INFUNDADAS.
Alertamos aos companheiros e companheiras da AC Serviços e BS
Service para que não se deixem levar pelas mensagens apócrifas e
pelos boatos que são disseminados por alguns “covardes sem rosto”
que agem, única e exclusivamente, com o intuito de desmobilizar o
movimento e a luta dos trabalhadores por valorização e melhores
condições de trabalho.
Qualquer dúvida ou esclarecimento, quanto a nossa Campanha
Salarial, entre em contato com o seu sindicato lembrando sempre
que, contra ameaças, assédios e retaliações cada trabalhador deve ser
a segurança e o respaldo do colega ao lado. Como diz a velha
máxima: “UM POR TODOS E TODOS POR UM...”

