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ASSEMBLEIA GERAL

ZERO DE REAJUSTE E REVISÃO DO PCR NEM SE FALA!
A proposta de reajuste ZERO encaminhada pela Telebras se traduz em um aceite
passivo de que os trabalhadores são os responsáveis pela: CONJUNTURA
ECONÔMICA DO PAÍS, CAPACIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA,
SUSTENTABILIDADE DA MESMA, DENTRE OUTROS.

Este tipo de encaminhamento feito pela Telebras para a celebração do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) 2017/2018, só tem aumentado no interior da empresa
um clima de desalento total entre os trabalhadores. O faz de conta negocial tem
resultado em baixa autoestima profissional dos trabalhadores, uma vez que a direção
da Telebras não tem sido sensível com os anseios da categoria de maneira a propor
uma transformação no clima reinante.
Os trabalhadores querem manutenção dos direitos já conquistados, recomposição da
inflação acumulada nos últimos doze meses e demais perdas junto aos benefícios,
especialmente a saúde, além de uma proposta urgente de revisão do Plano de Cargos
e Remuneração - PCR. REVISÃO PCR JÁ! Edital de Convoc. da Assembleia no Verso.

ASSEMBLEIA dia 09 de janeiro de 2018, na praça entre os blocos
A/B (saída para o Min. dos Esportes, no SIG), às 11h. Compareça!

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 Telebras para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada na Quadra 04, praça entre os blocos A/B (saída para o Ministério
dos Esportes), no Setor Industrias Gráficas - SIG – Brasília, DF, dia 09 de janeiro
de 2018, terça-feira, às 11h00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados)
e às 11h30 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de
deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Avaliação dos rumos da Campanha Salarial
2017/2018 dos trabalhadores da Telebras; b) Assuntos gerais.
Brasília, 02 de janeiro de 2018.
Brígido Roland Ramos
Presidente Sinttel-DF

