CARTA DE REPÚDIO CONTRA A EMPRESA SERCOMTEL
O Sinttel-PR, entidade sindical que representa legitimamente os trabalhadores
em telecomunicações do Estado do Paraná, externa publicamente seu repúdio
às ações antissindicais da empresa Sercomtel S.A Telecomunicações,
localizada na cidade de Londrina (PR), contra o diretor sindical e trabalhador
dessa empresa, Sr. Luiz Carlos Flávio.
Esse diretor sindical, além de ter a estabilidade empregatícia garantida pela
Constituição Federal, devido ao seu cargo sindical (foi reeleito para a função
de diretor sindical em recente eleição) é funcionário dessa empresa há 35
anos. Não obstante, o Sr. Luiz Carlos Flávio alcançou recentemente sessenta
anos de idade.
A empresa Sercomtel, mesmo ciente dos direitos de estabilidade trabalhista
do Sr. Luiz Carlos Flávio, comunicou seu desligamento da empresa no formato
de Aviso Prévio. Tal ação caracteriza-se como ATO ANTISSINDICAL,
notoriamente condenado por resoluções da OIT- Organização Internacional do
Trabalho, entidade à qual o governo do Brasil é signatário. Vale frisar que tal
atitude da empresa é passível de denúncia na referida entidade internacional,
expondo o nome dessa empresa ao lado de outras que não respeitam os
direitos sindicais e trabalhistas.
O Sinttel-PR, face às práticas antissindicais da Sercomtel, já encaminhou
NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL à empresa, exigindo o imediato cancelamento
da demissão do Sr. Luiz Carlos Flávio, e sua reintegração ao quadro funcional
da empresa, seguindo o enunciado em nossa Constituição Federal, que
garante ao Sr. Luiz Carlos Flávio a estabilidade empregatícia até 30 de abril de
2025. Importante destacar ainda que todas as empresas do setor, mais de 500
no estado do Paraná, respeitam a estabilidade prevista na Carta Magna e não
desligam dirigentes que atuam em prol da categoria, independente dos cargos
que exercem nos sindicatos

Frente ao exposto o Sinttel-PR espera que a empresa Sercomtel reveja
imediatamente sua decisão administrativa, e cumpra com seu dever
empresarial, sem se expor ao desdouro de ter seu nome citado na OIT.
O Sinttel-PR é uma entidade sindical comprometida com os direitos
trabalhistas e como tal, envidará esforços para que sejam banidas tais práticas
antissindicais em nosso país.
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