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SINTTEL-SE CONVOCA TRABALHADORES DA CLARO

Assembléia para discutir e votar a proposta da AMX
Embratel/Claro para o ACT 2016 dia 17/11, 8h, no SINTTEL-SE
Em reunião no dia 27/10/2016 entre a Comissão Nacional de Negociação da FITRATELP,
Sindicatos filiados e a AMX/EMBRATEL/CLARO, a empresa fez a seguinte proposta:
Reajuste de 3% na data base + 1% em janeiro/2017.
Auxilio alimentação: Sem reajuste.
Demais benefícios: 4% na data base.
PROPOSTA REJEITADA
Diante de tal proposta ridícula a comissão rejeitou de
imediato. Tal proposta gerou o intervalo para que a
Comissão da empresa tentasse melhorar a proposta.
Quando recomeçou a reunião a empresa fez a seguinte
proposta:
NOVA PROPOSTA
Reajuste de 3% na data base + 2% em janeiro/2017.
Auxilio alimentação sem reajuste.
Demais benefícios 5% na data base.
PROPOSTA REJEITADA NOVAMENTE
Mais uma vez a Comissão rejeitou a proposta de
imediato. Portanto, a Assembléia Geral do dia 17 de
novembro é de suma importancia para a definição dos
rumos da atual campanha salarial. Compareça e
participe.

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 Telefônica/Vivo, na base territorial do Estado de Sergipe, para participarem de Assembléia
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 17 de novembro de 2016, às 08h15 em primeira convocação, e na falta de quórum
mínimo estabelecido pelo Estatuto Social para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, às 08h30, em segunda e
última convocação, com qualquer número de presentes, na Sede do SINTTEL-SE, à Rua João Bispo Menezes nº 46, Conjunto Novo
Horizonte, Bairro Grageru, em Aracaju-SE, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Discussão e votação da proposta da AMX/EMBRATEL/CLARO visando à celebração do ACT 2016;
b) Autorização à Diretoria do SINTTEL-SE para a adoção de medidas administrativas e judiciais, inclusive a instauração de
dissídio coletivo, em caso de malogro das negociações.
Aracaju, 15 de novembro de 2016
Iaraci Maria Silva
Presidenta do SINTTEL/SE

