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O SINTTEL-SE CONVOCA TELEFONISTAS DE EMPRESAS REPRESENTADAS PELO SEAC

Assembléia dia 19/09, às 18h45, no SINTTEL-SE para
autorizar instauração de dissídio coletivo na justiça!
Como todas as telefonistas
sabem, as negociações visando à celebração da Convenção
Coletiva de Trabalho 2018 entre o SINTTEL-SE (representando as telefonistas) e o SEAC
(representando as Empresas
de Asseio e Conservação do Estado de Sergipe), não chegaram à conclusão em mesa de
negociação.
MEDIAÇÃO DO MINISTÉRIO
DO TRABALHO
Devido ao impasse que impedia a conclusão das negociações da referida Convenção
Coletiva de Trabalho 2018, a
questão foi levada à mediação
do Ministério do Trabalho, por
intermédio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Sergipe – SRTE/SE.
Como resultado da mediação da SRTE/SE, que foi realizada em 20 de junho deste
ano, ficou estabelecido um reajuste de 2,07% nos salários e
no valor dos tickets, além da

manutenção das demais cláusulas da CCT 2017.
RESULTADO DA MEDIAÇÃO
FOI ALTERADO
Ocorre que quando o SEAC
nos enviou a minuta da CCT
2018 para assinatura, o texto
veio com a Cláusula 10ª alterada, diferente do que tinha ficado estabelecido na mediação da SRTE/SE.

Nos reunimos com o SEAC no
dia 12 de julho de 2018, oportunidade em que a direção do
SINTTEL-SE reafirmou que não
concordava com a alteração,
pois contrariava o que tinha
ficado estabelecido na mediação da SRTE/SE.
Como o SEAC se manteve irredutível e não aceitou corrigir a redação da cláusula 10ª,

nós levamos o caso para a análise do Departamento Jurídico
do SINTTEL-SE, que apontou
como última alternativa para
defender a manutenção do
texto da Convenção Coletiva
de Trabalho 2018 de acordo
com o que foi estabelecido na
mediação da SRTE/SE seria na
justiça do trabalho, por intermédio de uma ação de dissídio
coletivo.
Portanto, a Assembléia Geral do próximo dia 19/09 se
destina justamente a votar a
autorização para que a direção do SINTTEL-SE instaure o
dissídio coletivo na justiça do
trabalho, para defender o direito das telefonistas. Por isso,
compareça e participe! Não
deixe que os outros decidam
por você! Veja abaixo o Edital
de Convocação da Assembléia
Geral, que também foi publicado no Jornal do Dia, edição
de 15/09. Compareça! Contamos com a sua presença!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, Telefonia Móvel, Centros de Atendimento, Call Centers, Operadores de Sistema de TV por Assinatura, Transmissão de Dados e Serviços da Internet, Serviços Troncalizados de Comunicação, Rádio Chamadas, Telemarketing, Projeto, Construção, Instalação, Manutenção e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal, Similares e Operadores de Mesas Telefônica no Estado de Sergipe – SINTTEL/SE,
entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, convoca todos as telefonistas trabalhadoras de empresas representadas pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Sergipe – SEAC, na base territorial do Estado de Sergipe, para participarem de Assembléia Geral Extraordinária no dia 19 de setembro de 2018, às 18h45, em 1ª convocação, ou às 19h00 horas, em segunda e última convocação, com
qualquer número de presentes, em sua Sede Social, na Rua João Bispo de Menezes, 46 – Conjunto Novo Horizonte, Bairro Grageru,
em Aracaju-SE, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Referendar autorização à Diretoria do SINTTEL-SE para a negociação e a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho
2018 com o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Sergipe - SEAC e/ou para a adoção das medidas a serem
tomadas em caso de frustradas as tentativas de negociações, em parte ou no todo, inclusive a instauração de Dissídio Coletivo.
Aracaju, 15 de setembro de 2018
Iaraci Maria Silva
Presidenta do SINTTEL/SE

