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Reproduz e Divulga

Dia 22/03,a COMISSÃO NACIONAL DE TELECENTRO 
reuniu-se  com a patronal para tratar da 
negociação do PLR-2016
Participaram pela CNN : Sabrina(MG), Marcone(RS) 
e Roberto (SE)
Nova rodada de Negociação dia 11/04

ATENÇÃO TRABALHADORES NA ATENTO 
PLR 2016 - Empresa propõe esmola

Depois de vários debates sobre a pauta de reivindicações 
a empresa nos informou que não tem condições por conta da 
crise de negociar nos parâmetros da pauta.

Apresentou a mesma proposta que já HAVIA NEGOCIADO 
COM OUTROS ESTADOS,contrapomos que a CNN quer negociar 
de fato e não aceitamos “prato feito”.

A proposta da Atento foi a seguinte :
Piso Salarial: R$937 a partir de julho de 2017.

Demais salários: reajuste de 4% a partir de julho 2017, 
considerando a proporcionalidade de acordo com a data de ad-
missão em 2016.

Abono indenizatório e mudança da data-base: para com-
pensar a mudança da data-base para 1º de julho, será pago um 
abono de 24% do salário praticado em 31/12/16, garantindo-se 
o mínimo de R$ 345. Será considerada a proporcionalidade con-
forme a admissão.*

PPR/2016: R$155 para todos os funcionários ativos até 
31/12/16, sendo mantidos os mesmos critérios da CCT anterior.*

*Tanto o Abono Indenizatório quanto o PPR/2016 serão 
pagos em 24/02/2016. Os valores a serem creditados nesta data 
totalizarão, em média, o equivalente a R$ 500.

Benefícios (VR, Auxílio Creche, etc): reajuste de 4% a partir 
de julho/2017.

Acompanhamento para filhos de até 12 anos – as empre-
sas considerarão justificadas as ausências do trabalho nos casos 
de acompanhamento de internação ou consulta médica (median-
te a comprovação legal) nas seguintes situações: 6 dias por ano 
para quem possui 1 filho e 8 dias por ano para quem possui 2 ou 
mais filhos. 

Reuniões escolares dos filhos com até 12 anos: as empre-
sas abonarão até duas faltas por semestre dos trabalhadores pais 
ou responsáveis legais para comparecer a reuniões escolares, 
mediante a comprovação. 

CNN contrapôs,com a seguinte proposta :
1)INPC - 6,58% retroativo a data base Janeiro para todos 

os trabalhadores
2)Piso Salarial de R$937,00,a partir de Janeiro de 2017 

para 180h
3)Abono de R$500,00 para todos
4)Reajuste do VR/VA DE 6,58% ,sem desconto do percen-

tual de participação
5)Pagamento de adicional de INSALUBRIDADE para os tra-

balhadores de Asseio e Limpeza
6)Manutenção das demais cláusulas do ACT,vigente.

PLR - 2016
Empresa não aceitou a proposta da comissão de 01 salário 

nominal para todos com Absenteísmo Individual como meta para 
atingimento

Atento propõe R$155,00 para todos os trabalhadores.

CNN TELECENTRO propõe R$ 937 para todos.

Registramos para a empresa os aspectos negativos da pro-
posta : 

1)Não respeitar o salário mínimo Nacional
2)Desconsiderar a data base da categoria propondo re-

composição inflacionária parcial somente em Julho
3)Propor alteração da data 

base para Julho sem compensação 
financeira real.



FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Dados Profissionais:

Empresa:  Função:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSS

Matrícula:

Modalidade de Desconto

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      
Presidente               

Ativo(a)

          Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o 
pagamento das mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sinttel.                    

Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou fundo de pensão

Pensionista

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário


