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SINTTEL-SE CONVOCA TRABALHADORES/AS DA TELEFÔNIA

Assembléia Geral dia 18/01, 14h, no Sinttel-SE para discutir e
votar o Plano de Reestruturação - PDV - da Telefônica
A Telefônica lançou um Plano de Reestruturação - PDV - válido a partir de 15 de janeiro de 2019, cuja
formalização deve ser objeto de ACT e, por isso, o seu teor deve ser discutido e votado em Assembléia Geral.
Comunicamos aos trabalhadores/as da Telefônica
que o SINTTEL-SE foi convocado em caráter de urgência, e se reuniu com a Telefônica no ultimo dia 15 de janeiro, oportunidade em que
a empresa informou oficialmente que no próximo dia
18/01/2019 Irá divulgar Programa de Reestruturação
(PDV) e seus critérios, voltado exclusivamente para área
administrativa, contendo em
linhas, além das verbas rescisórias de praxe os seguintes benefícios:
· Indenização por tempo
de casa – 0,5 salários ano –
Limitado a 15 salários;
· Manutenção do Plano

Mé-dico e Odontológico até
31/05/19, e aos elegíveis pela Lei 9.656/98, que manifestarem, sua manutenção
pós essa data;
· Doação do Aparelho funcional atual;
· Não desconto do VA/VR
no mês do desligamento (Fevereiro/19).
E assim sendo, diante do
atual quadro, e considerando-se a "NOVA LESGILAÇÃO",
o SINTTEL-SE e os demais
sindicatos que são filiados à
FITRATELP (MA, PA, PB, RS e
PI), optaram por levar o referido tema à Assembleia para discussão e deliberação. É
preciso que o trabalhador
discuta-o, manifeste sua opi-

nião e delibere, pois o Programa de Reestruturação deverá ser formalizado por intermedio de acordo coletivo. Veja nesta edição o Edital de Convocação desta Assembléia Geral.
E ATENÇÃO!!!
Informamos aos trabalhadores/as que, devido o fim
da obrigatoriedade da contribuição sindical, que até o
ano de 2017 era descontada
de todos os trabalhadores,
sindicaliza-dos ou não, no
mês de março de cada ano, a
sustentabilidade financeira
e a manutenção do nosso
SINTTEL-SE, que até então
era de responsabilidade de
todos os trabalhadores, pas-

sou a ser exclusivamente dos
TRABALHADORES SINDICALIZADOS.
Assim sendo, alertamos
que todos os próximos acordos coletivos de trabalho
que forem negociados e celebrados pelo SINTTEL-SE
somente serão aplicáveis e
beneficiarão, de forma diferenciada e lícita, os trabalhadores sindicalizados.
Portanto, se você não é sindicalizado e não quer ser excluído dos benefícios dos
próximos acordos coletivos,
se sindicalize imediatamente, antes da vigência dos
referidos acordos coletivos.
Se liguem, companheiros!

Edital de Convocação
Assembléia 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
os trabalhadores da empresa TELEFÔNICA na base territorial do Estado de Sergipe, para participarem de
Assembléia Geral Extraordinária no dia 18 de janeiro de 2019, às 14h00, em 1ª convocação, ou às 14h15 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:
1) Discussão e deliberação sobre o Programa de Reestruturação (PDV);
2) Outras deliberações pertinentes.
Iaraci Maria Silva
Presidenta do SINTTEL/SE.

