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SINTTEL-SE DÁ ULTIMATO À R2 TELECOM

SE ATÉ A 6ª FEIRA, 18/10, A EMPRESA NÃO CUMPRIR O QUE
NEGOCIOU NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, VAI TER PARALISAÇÃO!
Revoltados com a demonstração de desrespeito da R2 Telecom, os trabalhadores só
esperarão até a sexta-feira, dia 18/10. Caso até lá a empresa não honre o que negociou
perante a mediação do Ministério do Trabalho, os trabalhadores já decidiram que vão
parar as atividades da empresa a partir da segunda-feira, dia 21 de outubro!
Dia 14/10, o SINTTEL-SE
denunciou à Superintendente Regional do Trabalho, Drª Celuta Krauss, que
até aquela data a R2 Telecom não tinha cumprido o
ACT que fora negociado sob
a mediação da SRTE/SE em
19 de agosto deste ano. Na
correspondência, o Sindicato requer que a SRTE/SE
tome as providências administrativas e legais cabíveis
contra a R2 Telecom, visto
que ao descumprir o ACT
2019/2020, a empresa age
de má fé e desrespeita o
que foi negociado sob mediação da própria SRTE-SE.
ESCALA DE PLANTÃO
Os trabalhadores denunciam, também, que a empresa não respeita nem

mesmo a escala de
plantão, pois tem
convocado 100%
dos trabalhadores
para trabalhar aos
sábados, contrariando a escala aprovada, que prevê apenas 50% dos
trabalhadores em
cada sábado!
PARALISAÇÃO
E cumprindo o
que determina a
Lei de Greve, o sindicato comunicou
à gerência local da
R2 Telecom que independentemente
da providência que
a SRTE/SE vier a adotar, se
até 6ª feira, 18/10, a empresa não cumprir integral-

mente o ACT 2019/2020, os
trabalhadores deflagrarão
paralisação em todas as

VOCÊ SE LEMBRA?
PROPOSTA DA R2 TELECOM PARA O ACT 2019/2020

atividades da empresa a
partir de 21 de outubro.
Fique ligado!

A EMPRESA NÃO DÁ NADA.
TUDO É CONQUISTADO COM LUTA
PELO TRABALHADORES!
Veja no box ao lado a proposta que a
R2 Telecom fez para o ACT 2019/2020,
proposta esta que além de ter sido
referendada em mediação, foi
aprovada pelos trabalhadores em
Assembléia Geral.
E se una ao sindicato na luta para
forçar a empresa a honrar os
compromissos que assume.
Se for preciso, vamos paralisar as
atividades a partir de 21/10.

PARTICIPE. A LUTA É DE TODOS!

