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GREVE A VISTA

O Sinttel-DF convoca todos os trabalhadores das empresas de Telecomunicações
METACOM, HABLE, WORLD, ABILITY, ORBIT e GLOBALTEC para a Assembleia Geral na
próxima terça-feira (26/7), às 8 horas, no estacionamento público do Estádio Nacional
Mané Garrincha, para avaliar e deliberar sobre a Campanha Salarial 2022/2023 nas
empresas e iniciar a Greve Geral decretada pela categoria. VEJA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO
NO VERSO DO BOLETIM.

Os trabalhadores dessas empresas têm reclamado dos salários baixos, pressões para atingir
metas de produção, assédio moral, ameaças, condições de trabalho ruins, desvalorização
e/ou descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT SINTTEL-DF/SINDIMEST,
entre outras irregularidades que estão prejudicando os empregados.
O SINTTEL-DF já buscou solucionar as demandas dos trabalhadores tentando dialogar com
as empresas, mas os PROBLEMAS e as IRREGULARIDADES continuam. Diante disso,
convocamos os trabalhadores para a Assembleia Geral com início da GREVE GERAL
aprovada pela categoria.

TODOS NA ASSEMBLEIA DIA 26/7, ÀS 8h!

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 das empresas de Telecomunicações METACOM, HABLE, WORLD,
ABILITY, ORBIT e GLOBALTEC para comparecerem em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada na terça-feira, 26 de julho, no estacionamento público
do Estádio Nacional Mané Garrincha - 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) DISCUTIR e
DELIBERAR sobre as denúncias e reclamações dos empregados; b) Avaliar e
deliberar sobre a Campanha Salarial 2022/2023 da categoria; c) Início de Greve Geral
d) Assuntos Gerais.
Brasília, 20 de julho de 2022.
Brígido Roland Ramos - Presidente Sinttel-DF

No mundo do trabalho nada se
concede, tudo se conquista!

A NOSSA FORÇA ESTÁ NA
NOSSA UNIÃO!!!

