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Assembleia Geral
Os trabalhadores da empresa TLP prestadores de serviços
para a TIM estarão reunidos em Assembleia Geral na
próxima segunda-feira (7/3), às 8h30 horas, para decidirem
o que fazer diante das irregularidades praticadas pela
empresa. Veja o Edital de Convocação.
De acordo com as denúncias dos trabalhadores, a TLP
pressiona para que os serviços sejam executados no prazo
estabelecido, mas não oferece todas as condições aos
empregados. Além disso, os trabalhadores não têm horário
para o almoço, a jornada de trabalho só termina quando o
serviço é concluído, ou seja, tem trabalhador subindo em postes à noite e se expondo aos riscos
de acidentes. A empresa também não está fazendo os depósitos do FGTS.
Na TLP o trabalhador não é respeitado. Os empregados cobram seus direitos que estão
garantidos na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2021/2022 SINDIMEST/SINTTEL-DF,
porém a empresa se faz de SURDA e MUDA e não cumpre a Convenção. A TIM precisa saber
dos absurdos que estão acontecendo na TLP, pois não descartamos uma paralisação das
atividades até que todos os problemas sejam resolvidos.

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 TLP, para
comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na segunda-feira, 7 de março, em frente à sede da
empresa, ADE Conjunto 25 Lote 4 – Águas Claras – Brasília/DF, às 7h30 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos
empregados) e às 8h30 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem
do dia: a) DISCUTIR e DELIBERAR sobre as denúncias e reclamações dos empregados; b) DELIBERAR sobre Greve
Geral c) Informes Gerais.
Brasília, 3 de março de 2022.
Brígido Roland Ramos - Presidente Sinttel-DF

TODOS NA ASSEMBLEIA DIA 7/3, ÀS 8H30!
Será OBRIGATÓRIO o uso da máscara, higienização das mãos e o distanciamento social

