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Pior que a opressão é
submissão!!
Call Tecnologia protocola proposta pífia e oprime trabalhadores a não
participarem da assembleia que analisará a proposta.
O SINTTEL-DF após nossa
assembleia geral, realizada no dia
03 de abril, encaminhou à call a
pauta reivindicações que foi
aprovada, oportunidade na qual,
abrimos a agenda do sindicato
para que empresa marcasse uma
reunião para o início das
discussões. Ao invés reunir e
discutir a pauta, a CALL em uma
atitude simplista, e demonstrando total desrespeito aos trabalhadores e a entidade
sindical, protocolou sua pífia proposta na secretaria do sindicato.
Desta maneira, e em resposta e em solidariedade à aqueles que estão
sofrendo com a política de terror da CALL, convocamos TODOS OS
TRABALHADORES a participarem da Assembleia Geral, nesta quinta-feira,
27/04, às 9h, frente à sede da CALL, no SIA Trecho 1 lote 1730/1740 - BrasíliaDF, e às 14h no SIBS Quadra 2 Conjunto C Lotes 13/14/15 Núcleo
Bandeirantes/ Brasília-DF. (Ver edital em anexo)

A melhor resposta a opressão é a reação!!!!
CAMPANHA SALARIAL 2017 DOS TRABALHADORES DA
CALL TECNOLOGIA

O mundo do trabalho nada se concede. Tudo se conquista.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL/DF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL SINTTELDF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em
telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca TODOS os trabalhadores da empresa
CALL TECNOLOGIA, para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na quinta-feira, 27 de
abril, no SIA Trecho 1 lote 1730/1740, Brasília-DF, às 09h00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às
10h00 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), e no SIBS Quadra 2 Conjunto C Lotes 13/14/15 Núcleo
Bandeirantes/ Brasília-DF às 14h00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 15h00 (em 2ª
Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) analise da
proposta encaminhada pela empresa b)Deliberação sobre a paralisação da atividade
Brasília, 26 de abril de 2017.
Brígido Roland Ramos
Presidente Sinttel-DF

CALA A BOCA! NÃO!
Assim como sempre fez, a call confia que sua
política de opressão será suficiente para calar a
classe trabalhadora e que os empregados se
sujeitarão a essa canalhice e covardia.
O Sinttel-DF convoca todos os empregados que
de alguma forma sofreram qualquer tipo de
repressão por participar de nossa última
assembleia geral, para procurar o departamento Jurídico do sindicato.
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