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TIM
CADÊ O CALENDÁRIO DE NEGOCIAÇÃO
QUE DEVERIA ESTAR AQUI???!!!
O SINTTEL-RS compareceu, no dia 22 de
novembro último, a reunião de mediação, tripartite, na SRTE-RS, conforme já o havia feito,
fazendo uso da sua representatividade sindical,
no dia 13/11/17, quando, mediante desculpa
"esfarrapada" a TIM não se apresentou.
Desta feita (22/11/17), a TIM, sim, compareceu e mentiu muito.
Faltou com a verdade, dentre outras declarações, com relação a um pretenso NÃO comparecimento, do nosso coirmão SINTTEL-DF, a
uma reunião semelhante, desta vez na SRTE,
em Brasília.
NÃO ACONTECEU TAL FATO !!!
É que, tanto o SINTTEL-DF quanto o SINTTEL-RS, acompanhados dos demais Sindicatos
liados à FITRATELP, propugnam por melhorias
na pretensa "proposta" ridícula e
imoral que a TIM está tentando passar "goela abaixo" da trabalhadora e
do trabalhador.
Quem conhece a proposta que
aprovaram no âmbito da outra federação E QUE AINDA SEQUER FOI APRESENTADA na esfera da FITRATELP (porque rejeitada em mesa de
negociação será), SABE o quanto é
prejudicial e precarizadora.
O patrão, a TIM, de forma vil e
perversa, pressiona e "joga" com a
necessidade nanceira da bolsa e
do bolso da empregada e do empregado às vésperas do m do ano,

fazendo com que as nossas bases questionem o
motivo da NÃO existência de proposta.
Poi bem, O SINDICATO QUE RESISTE É
PENALIZADO PELA MÁ POLÍTICA DA TIM, MAS
NÃO DESISTIMOS JAMAIS!!!
De acordo com o estabelecido na ATA da
reunião de mediação na SRTE-RS (vide cópia
neste boleTIM), o preposto negociador da TIM
deveria alcançar uma proposta de cronograma
para os atos negociais, IMEDIATAMENTE.

ENTÃO: CADÊ O CALENDÁRIO
DE NEGOCIAÇÃO QUE DEVERIA
ESTAR AQUI ??? !!!
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"NO MUNDO DO
TRABALHO,
NADA SE
GANHA, TUDO
SE CONQUISTA!"

"O TAMANHO DO
ENGAJAMENTO E
DA LUTA,
SERÁ O DAS
CONQUISTAS!"
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