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A VERDADE SOBRE A NEGOCIAÇÃO DO ACT 2019 COM A ALMAVIVA

APESAR DE TODOS OS OBSTÁCULOS O SINTTEL-SE ESTÁ
CONCLUINDO NEGOCIAÇÃO DO ACT 2019 COM A ALMAVIVA!
É compreensível toda a angústia e a revolta dos/as trabalhadores/as da ALMAVIVA,
devido ao condenável comportamento e insensibilidade da empresa, de continuar
remunerando os trabalhadores que recebem o piso salarial em valor abaixo do salário
mínimo, e o SINTTEL-SE nunca esteve e nem está omisso à esta situação. Estamos na fase
final da negociação, e o momento por que passa o nosso país, sobretudo no que diz
respeito à insegurança jurídica que permeia as relações trabalhistas e sindicais,
nos aconselha agir com cautela, para evitar prejuízos maiores. Apesar de toda a demora
do processo de negociação, avaliamos que no momento é prematuro a convocação de
protestos, porque isso só exporia você, trabalhador e trabalhadora, às represálias da
empresa, que teria, como desculpa para puni-lo por participar de manifestação,
o fato de ela não estar se recusando a negociar.

TRABALHADOR NÃO TEM NADA A VER
COM AS DIFICULDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA
Na rodada dos dias
11 a 13 de setembro,
a empresa chorou dificuldades, mas a direção do SINTTEL-SE
argumentou que,
embora entendesse
a situação, não cabia
ao trabalhador pagar
o pato pela situação
financeira da empresa.
A empresa ficou de
levar a pauta às instâncias superiores e
mandar a sua propos-

ta até o dia 27 de setembro.
Entendemos que o
trabalhador não pode mais esperar. E
como a promessa da
empresa é de enviar
sua proposta até o
dia 27/09, vamos
convocar assembléia
para apreciação da
referida proposta no
dia 01 de Outubro.
Aguardem Boletim
de convocação da assembléia.

FIQUE LIGADO. NÃO SE DEIXE MANIPULAR
NEGOCIAÇÃO DO ACT 2019/2020 COM A ALMAVIVA

