
Rua Washington Luiz, 572 | Centro Histórico | CEP 90010-460 | Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3286-9600 | e-mail: sinttelrs@sinttelrs.org.br | Site: www.sinttelrs.org.br

Reproduz e Divulga

CONTAX

O PARCEIRO
Porto Alegre –  ABRIL 2017

B O L E T I M

Rua Washington Luiz, 572 | Centro Histórico | CEP 90010-460 | Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3286-9600 | e-mail: sinttelrs@sinttelrs.org.br | Site: www.sinttelrs.org.br

Reproduz e Divulga

Nº 2105

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE 

MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINTTEL/RS, por seu presidente, Gilnei Porto 
Azambuja, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores telefônicos, empre-
gados da CONTAX –MOBITEL S/A, associados ou não, para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, a 
realizar-se no dia 03/05/2017  às 10h30min, em primeira chamada e, na ausência do quórum estatutário, às 11h, 
em segunda chamada com qualquer quórum, em frente a CONTAX, sito na Travessa São José 455 – Bairro Nave-
gantes, em Porto Alegre/RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1º - Autorização à diretoria deste sindicato para negociar, assinar acordo coletivo e/ou convenção coletiva de 
trabalho, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar acordo nos respectivos autos;

2º - Análise e deliberação da pauta de reivindicações para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho para o 
período de 2017/2018.

Porto Alegre, 18  de  ABRIL  de 2017.

Gilnei Porto Azambuja - Presidente

1º – Autorização à diretoria deste sindicato para negociar, assinar acordo coletivo e/ou 
convenção coletiva de trabalho, bem como para formular protesto judicial, instaurar 
dissídio coletivo e firmar acordo nos respectivos autos;

2º – Análise e deliberação da pauta de reivindicações para celebração do Acordo Coletivo 
de Trabalho para o período de 2017/2018.

ASSEMBLEIA PARA CONSTRUÇÃO E APROVAÇÃO
DE PAUTA DE REIVINDICAÇÕES PARA  CELEBRAR

ACORDO COLETIVO DE  TRABALHO 2017/2018 
DATA:03/05/2017 - QUARTA-FEIRA

HORÁRIO: 
10h30min, primeira chamada – 11h, segunda chamada

LOCAL:
EM FRENTE À EMPRESA

 Travessa São José, 455 – B. Navegantes – Porto Alegre/RS
PAUTA: 



1)ABRANGÊNCIA
O presente acordo abrange todos os trabalhadores da CON-

TAX-MOBITEL S/A em efetivo exercício em 1º de maio de 2016 ou 
que venham a ser admitidos durante a sua vigência.

2)DATA BASE
Fica mantida em 1º de maio Data Base da categoria profis-

sional dos trabalhadores na CONTAX-MOBITEL S/A.

3)REAJUSTE SALARIAL 
Todos os trabalhadores na CONTAX-MOBITEL S/A, em efe-

tivos exercícios no dia 30 de abril 2016, farão jus, a partir de 1º de 
maio, ao reajuste salarial de 100% do INPC , calculados sobre os 
salários nominais de Abril de 2016, 

Aos salários atualizados em 01/04/2016, a Contax – Mobitel 
S/A ,reajustará no percentual  de 5% a todos os trabalhadores a 
título de ganho real . 

4)PISO SALARIAL
Fica estipulado que, a partir de maio de 2016, o Piso Sala-

rial da categoria será de R$  1.103,66 (Hum mil e cento e tres e  
seicenta e seis centavos), para jornada mensal de 180 (cento e 
oitenta) horas mensais.

 No mês de janeiro de 2017, ocorrendo alteração do salario 
mínimo nacional e ou regional ( RS ) para valor superior ao es-
tabelecido no “caput” desta cláusula, a CONTAX-MOBITEL S/A 
compromete-se a praticar o novo valor. 

Para os trabalhadores com jornadas inferiores a 180 (cento 
e oitenta) horas mensais, o salário deverá observar o piso estabe-
lecido no “caput”.  

5)AUXILIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO (VR/VA)
Parágrafo Primeiro: Fica estipulado que o valor do auxílio-re-

feição/alimentação (VR/VA), para os trabalhadores com jornada 
180/220 horas/mês e jornadas inferiores, será de R$ 25,00  (Vinte 
e Cinco Reais ) a partir de Maio/2016.

Os Trabalhadores poderão optar por auxílio-refeição (VR) ou 
auxílio-alimentação (VA) ou as duas modalidades. 

A participação do trabalhador no custeio do VR/VA, será es-
tipulado em R$ 0,01 centavo( um centavo) a cada mês de tra-
balho, independente de modalidade (VR/VA), conforme parágrafo 
segundo.

6) PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE LUCROS RESULTADOS
O SINTTEL/RS e a CONTAX-MOBITEL S/A se reunirão  para 

as negociações relativas ao Programa de Participação nos Resul-
tados do ano de 2016.

  As partes se reunirão para as negociações relativas ao Pro-
grama de Participação dos Resultados em separado, independen-
te das negociações relativas ao Acordo Coletivo de Trabalho do 
ano de 2016/2017. 

7)REEMBOLSO/AUXÍLIO-CRECHE/ 
ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Empresa concederá,aos Trabalhadores e Trabalhadoras, 

com filhos ou tutela definitiva de até 07 (sete) anos de idade, o re-

embolso/ auxílio-creche/ escola educação infantil, no valor mensal 
de R$ 500,00 ( Qunhentos reais) por filho.

 O Trabalhador(a) deverá apresentar, no RH de sua localidade, 
o comprovante de pagamento à Creche/Escola de Educação Infan-
til, onde conste o nome do prestador de serviços, que pode ser pes-
soa física (com CPF,RG e Endereço), ou pessoa jurídica com CNPJ.

8) AUXÍLIO A PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
A empresa concederá auxílio mensal no valor de R$ 600,00 

(Seicentos reais) aos Trabalhadores(as) com filhos portadores de 
necessidades especiais sem limite de idade.

O referido auxílio não será cumulativo com qualquer outro be-
nefício igual ou equivalente pago pela empresa, em especial com 
auxilio creche/ escola educação Infantil.

9)ASSISTÊNCIA MÉDICA
A Empresa manterá, arcando com o custeio total, para seus 

Trabalhadores com vínculo empregatício por prazo indeterminado, 
plano de assistência médica.

11)ASSISTÊNCIA  ODONTOLÓGICA 
A Empresa se compromete a disponibilizar/manter um 

plano de Assistência Odontológica para seus Trabalhadores 
com vínculo empregatício, por prazo indeterminado para seus 
dependentes,ascendentes, descendentes e cônjuges, assumindo a 
empresa  integralmente o seu custeio.

O trabalhador poderá aderir ao plano de assistência odon-
tológica no ato de sua admissão (adesão) ou durante qualquer 
tempo.

12)CONVÊNIO FARMÁCIA
A Empresa manterá convênio com rede de farmácias, com 

facilidade de acesso e disponível em localidades onde residam 
os(as)Trabalhadores(as), destinado a viabilizar o acesso a medi-
camentos por seus Trabalhadores com vínculo empregatício por 
prazo indeterminado, mediante fornecimento, por solicitação do 
Trabalhador(a), de cartão individual e extensivo aos seus depen-
dentes, ascendentes, descendentes e cônjuges com o desconto de 
todas as despesas limitado a 10% do salário nominal realizado em 
folha de pagamento salarial.

13)PAGAMENTO DE SALÁRIOS
A CONTAX-MOBITEL S/A procederá ao pagamento dos 

salários até o útimo dia útil do mês da competência.

14)ESTABILIDADE GESTANTE
Fica assegurada, à Trabalhadora gestante, a garantia de 

emprego, desde a confirmação da gravidez até 180 (cento e oiten-
ta ) dias após o parto.

15)ACOMPANHAMENTO DE FILHOS
A Empresa abonará a ausência do(a) Trabalhador(a) que 

tenha que acompanhar o filho(a) menor de idade, a atendimento 
de sáude e ou outros procedimentos.

16)REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 
A Empresa apresentará ao SINTTEL/RS, para discussão e 

correção as regras  de pagamento da Remuneração  Variável, no 
prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente acordo. 

17)DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
A empresa reconhece o pagamento de Insalubridade e 

Penosidade para todos os Trabalhadores  Teleoperadores.

Sinttelrs
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