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PROPOSTA DA R2 TELECOM PARA O ACT 2019/2020

Após várias reuniões, inclusive com mediação do MTE, a R2 TELECOM, que queria implantar a escala de 6x1, se
comprometeu a obedecer a folga de pelo menos 2 finais de semana. Veja acima cópia da ata da mediação no MTE.

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/as da R2 TELECOM na base territorial do
Estado de Sergipe, para participarem de Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 29 de agosto de 2019, às 08h00, em primeira
convocação, e na falta de quórum mínimo estabelecido pelo Estatuto Social para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, às 08h15,
em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, na Sede do SINTTEL-SE, na Rua João Bispo de Menezes nº 46, Conjunto Novo
Horizonte, Bairro Grageru, em Aracaju-SE,a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Discutir e votar a proposta da R2 TELECOM visando à celebração do ACT 2019/2020.
b) Autorização à diretoria do SINTTEL-SE para negociar e celebrar o ACT 2019/2020 com a R2 TELECOM, ou para instaurar dissídio coletivo, em
caso de não êxito nas negociações.
c) Autorizar o desconto de Taxa de Fortalecimento para o SINTTEL-SE correspondente a 3% (três por cento) do salário nominal de cada trabalhador, assegurado prazo 10 dias após aprovação em assembléia, para a manifestação expressa daqueles que se opuserem ao desconto, entregue de forma individual e direta, mediante protocolo, na Sede do Sinttel-SE.
Aracaju, 27 de agosto de 2019
Iaraci Maria Silva
Presidenta do SINTTEL/SE.

