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radiante
SINDICATO REALIZA DUAS

ASSEMBLEIAS DA CATEGORIA, 
INICIA CAMPANHA SALARIAL 

E PROCESSO PARA ELEIçãO DE
REPRESENTANTE SINDICAL

Em assembleias realizadas na última semana do mês de abril, encaminhou-se o início de dois processos 
importantes para os empregados da Radiante, neste ano:
1º – Início da campanha salarial dos empregados da Radiante, que tem como data de reajuste o mês de junho, 

quando o Acordo Coletivo de Trabalho será reajustado.
2º – Início do primeiro processo eleitoral para eleger 4 (quatro) representantes sindicais dos empregados da 

Radiante, entre os sócios do Sinttel/RS, que acontecerá neste dia 8 de maio.

NEGOCIAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017
A assembleia da categoria definiu a pauta de revindicação dos empregados que será encaminhada para a 

empresa nos próximos dias, para que a negociação da renovação do acordo e seu respectivo reajuste aconte-
çam ainda no mês de junho.

1 – Reajuste de aproximadamente 10% nos salários 
(inflação do período, mais ganho real de 5%)

2 – Reajuste dos tíquetes para R$ 30,00 (tíquete 
com valor muito defasado).

3 – Estabelecimento de piso salarial de aproxima-
damente R$ 1.200,00 (nenhum empregado na 
Radiante pode ganhar salário menor).

4 – O modelo de produção deve constar no acordo 
(ACT) e ser pago até o dia 10 do mês seguinte.

5 – Pagamento de um auxílio-creche de R$ 395,00/
mês, por filho de empregado.

6 – Reajuste da locação de veículos dos emprega-

PARTICIPE DA CAMPANHA SALARIAL!

PRINCIPAIS ITENS DA PAUTA DE REVINDICAçãO

dos/mensal para R$ 990,00.
7 –Reajuste da locação de notebook dos emprega-

dos\mensal para 200 reais.
8 – Pagamento dos salários para o 1º dia de cada 

mês.
9 – Pagamento regular das horas-extras, com devi-

do regsitro.
10 – Correção dos desvios de função e implantação 

de um plano de cargos e salários – PCCS, com 
reclassificação salarial.

11 – Mais outras 75 cláusulas no Acordo Coletivo 
de Trabalho.



ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES 
SINDICAIS – SóCIOS DO SITTEL

Em assembleia realizada no dia 24 de abril, foram 
definidas as regras do processo que elegerá entre os 
sindicalizados os novos representantes sindicais dos 
empregados na Radiante, junto ao Sinttel/RS. O perí-
odo de inscrição, que se encerrou na semana passada, 
recebeu candidatos para as quatro vagas existentes.

A eleição acontece no dia 8 de maio e poderão 
votar todos os empregados sindicalizados até o 
momento do pleito. Os votos serão recolhidos nos 
prédios onde existem candidatos inscritos (sede da 
Radiante, no Bairro Anchieta, e nos prédios da Em-
bratel, Marechal Floriano e Bela Vista), nos horá-
rios definidos no quadro ao lado.

Encerrado o período da votação, os dirigentes 
sindicais, na presença de testemunhas, vão apu-
rar os votos e será dada posse aos novos repre-
sentantes sindicais eleitos.

A direção do sindicato está preocupada com os sinais de 
novos cortes de contratos da Radiante, agora da Embratel e 
Serede, que podem representar mais fechamentos de postos 
de trabalho e desemprego. 

Por isto, o sindicato procura negociar o aproveitamento 
dos trabalhadores interessados em continuar empregados.

A negociação se dará com a Radiante e com as empresas 
que estarão rompendo os contratos. Se houver migração de 
empresas nos contratos, os empregos têm de ser garantidos.

UNIDOS, SOMOS MAIS FORTES!

URNA 1
(elegerá três repre-sentantes sindicais).
Bairro Anchieta
Sede da radiante
 – das 7h45min até
           11h45min 
URNA 2
(elegerá um representante sindical e um suplente).
Bela vista – prédio embratel– das 7h45min até 11h45min Centro – em frente ao prédio da embratel,                (rua Marechal Floriano) – das 13h45min até 16h45min

RADIANTE NOVAMENTE SOB O
RISCO DE PERDER CONTRATOS 
Sindicato negocia o aproveitamento dos atuais empregados
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