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Proposta Rejeitada
Próxima Assembleia Geral dia 23/6, às 9h, no Sinttel-DF.
Os trabalhadores da EXPLORA reunidos em assembleia
geral no dia 14 de junho, decidiram rejeitar, em decisão
unânime, a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho
2017/2018 apresenta pela empresa. Na mesma
assembleia a categoria aprovou sua contraproposta. O
Sinttel-DF já encaminhou correspondência à EXPLORA
comunicando a decisão dos trabalhadores, bem como
solicitou a reabertura imediata das negociações.
Na realidade, o que os trabalhadores querem é um reajuste digno nos salários e
benefícios sociais que valorize profissionalmente a categoria. Por outro lado, esperamos que a
empresa compreenda esse clamor e analise com eficiência a contraproposta dos companheiros.
Alertamos a EXPLORA que a insatisfação da categoria com as condições de trabalho poderá
resultar na paralisação das atividades por tempo indeterminado.
Acreditamos que a empresa ainda tem condições de melhorar sua proposta de acordo,
uma vez que as reivindicações da categoria são bastante razoáveis. Diante disso, fazemos um
apelo ao bom senso para que a EXPLORA refaça seus cálculos e apresente uma contraproposta
possível de ser avaliada e votada pelos trabalhadores na assembleia geral do dia 23/6.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL SINTTEL-DF, 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 EMPLORA
para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sexta-feira, 23 de junho, no Auditório
do Sinttel-DF, situado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 6, bloco K (Ed. Belvedere), sobreloja, Brasília-DF, às
8h00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 9h00 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de
empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Avaliar e deliberar sobre a contraproposta de
Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 apresentada pela empresa; b) Decretação de Greve.
Brasília, 19 de junho de 2017.
Brígido Roland Ramos
Presidente Sinttel-DF
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