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Telebras

Assembleia Geral
Informamos aos trabalhadores da Telebras que
finalmente a empresa protocolou, ontem, terça-feira
(8/5), no Sinttel-DF a sua proposta para a celebração
do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2017/2018.
A diretoria do sindicato já está analisando o
documento, para submetê-lo à apreciação e
deliberação da categoria em assembleia geral na
próxima quinta-feira.
É importante destacar que todo o processo de negociação com a Telebras este ano
continua muito difícil e demorado, uma vez que a data-base da categoria é 1º de
novembro de 2017. Por outro lado, enfatizamos a importância da grande participação
dos trabalhadores na Campanha Salarial junto com seu sindicato para arrancar da
empresa uma proposta possível de ser levada à apreciação e deliberação dos
companheiros em assembleia geral.
Os trabalhadores da Telebras estão ansiosos para ver seus direitos e benefícios sociais
garantidos no ACT, pois ele é o instrumento normativo que dá segurança jurídica aos
companheiros nas relações de trabalho com a empresa. Contamos com a presença de
todos os funcionários na próxima quinta-feira (10/5), para juntos analisarmos a proposta
de ACT e decidirmos democraticamente o que for melhor para a categoria. Veja no verso
o Edital de Convocação.

Dia 10/5 às 10h (1ª chamada) e às 11h (2ª chamada)

Campanha Salarial 2017/2018 dos
Trabalhadores da Telebras

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 - 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 na
próxima quinta-feira, 10 de maio de 2018, às 10:00 (1ª Convocação, com 50% mais 1
dos empregados) e, às 11:00 (2ª Convocação, com qualquer número de empregados), 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, a fim de deliberarem a
seguinte ordem do dia: a) Analisar e deliberar sobre a proposta de ACT 2017/2018
apresentada pela Telebras; b) Avaliar e deliberar as próximas etapas da Campanha
Salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018.
Brasília, 9 de maio de 2018.
Brígido Roland Ramos
Presidente Sinttel-DF

