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B O L E T I M
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ASSEMBLEIA PARA COnSTRuçãO dA PAuTA dE 
REIvIndICAçõES PARA CELEBRAçãO dE ACT 2017/18

dia:  18/05/2017 – Quinta-feira
Horário: 10h primeira chamada
                 10h15min segunda chamada
Local: Av. A.J.Renner, nº 20  – Térreo
             Porto Alegre 

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 a todos 
os trabalhadores nas empresa Alert Brasil Teleatendimento Ltda. e Alert BPO Soluções Integradas Ltda., associados ou não, para comparecerem à 
Assembleia Geral a realizar-se no dia 18 de maio de 2017, as 10h em primeira chamada e as 10h15min em segunda chamada, com qualquer 
quórum a realizar-se na avenida A.J. Renner, 20 – Térreo, bairro Farrapos, em Porto Alegre/RS  para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

– Apreciar e deliberar sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada à empresa para celebrar Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018.
– Autorizar o Sinttel/RS a negociar com a empresa, bem como a celebrar acordo coletivo de trabalho ou instaurar dissídio coletivo de trabalho. 

Porto Alegre, 12 de maio de 2017
Gilnei Porto Azambuja

Presidente

Todos e todas à 
assembleia

EdITAL dE COnvOCAçãO
ASSEMBLEIA gERAL

 CONHEÇA MELHOR A ESTRUTURA DO SEU SINDICATO. ACESSE WWW.SINTTELRS.ORG.BR

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO. SINDICALIZE-SE.
SÓ A LUTA CONQUISTA!

O Sinttel/RS lembra a categoria que o ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) é o mecanismo que garante ao trabalhador 
melhorias das condições de emprego, além dos direitos garantidos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), como 
o aumento salarial e do tíquete refeição/alimentação, a melhoria do auxílio-creche/ educação infantil e a inclusão de itens 
de cunho social.

Nos últimos anos, os trabalhadores da categoria que atuam nos call centers conseguiram avanços significativos nas 
negociações do ACT, como a garantia de um piso salarial equiparado ou acima do mínimo nacional ou regional, inclusão 
do tíquete, a ampliação do auxílio-creche e a permanência de direitos conquistados em acordos anteriores.

Todas essas conquistas só foram possíveis  graças à participação do trabalhador.

ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) – O que é e para que serve

ALeRT bRASiL / ALeRT bPO



Trabalhador, a construção da pauta de reivindicações em análise é uma proposta e serve para adicionar, 
suprimir e melhorar as cláusulas já constantes do ACORDO COLETIVO VIGENTE. 

Após a referida assembleia, a pauta definitiva estará no site do sindicato (www.sinttel.rs.org.br). 
CONHEÇA O SITE E O ACORDO VIGENTE. ACOMPANHE AS NEGOCIAÇÕES POR MEIO DOS 

INFORMES DISTRIBUÍDOS NA BASE (LOCAL DE  TRABALHO ) E PELA PÁGINA DO SINDICATO.

SÓ A LUTA CONQUISTA  –  ACORDO COLETIVO DE  TRABALHO 2016/17 – PARTICIPA

Piso salarial – Piso Regional
A partir de 1º de Junho de 2017 fica es-
tabelecido o piso salarial de R$ 1.202,20 
(hum mil, duzentos e dois reais e vinte 
centavos), seguindo tabela do Piso Re-
gional do RS faixa 2 (dois), para trabalha-
dores de 180 horas mensais.

Reajuste de salários
A empresa ajustará, a partir de 1º de ju-
nho 2017, os salários de todos os empre-
gados com carga horária mensal de 180 
horas. Após o ajuste, a empresa reajus-
tará os salários de todos os empregados, 
com jornada de 180 horas e 220 horas no 
percentual do iNPC/Maio-2017, que cor-
responderá à data-base do vigente ano 
e cumulativamente o percentual faltante 
para o resultado que corresponderá ao 
total de 10% (dez por cento), garantindo 
assim o ganho real à categoria.

Cláusula PPR (Programa de Participa-
ção nos Resultados) 
Será realizada negociação em torno do 
pagamento do programa de participação 
nos resultados e suas métricas (PPR   
2017), em paralelo à negociação do ACT, 
com base de pagamento estipulado em 
hum salário base de cada trabalhador.

Antecipação do 13º Salário
A primeira parcela do 13º salário será an-
tecipada ao empregado por ocasião das 
férias, desde que o empregado formali-
ze seu requerimento de antecipação de 
pagamento, em formulário próprio a ser 
solicitado e fornecido pela empresa, ob-
servando o prazo para tal.

Auxílio creche / educação infantil
A empresa concederá mensalmente o 
auxílio-creche/educação infantil no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais a 
todos os empregados e empregadas, até 
a(s) criança(s) completar(em) 07 anos 
de idade, garantindo a continuação até o 
término do ano vigente, após a data de 
aniversário da criança. Servindo como 
comprovante de pagamento à instituição 
ou cuidador, recibo, com o nome do pres-
tador do serviço, que pode ser pessoa 
física (com CPF, RG e endereço), e/ou 
pessoa jurídica, com CNPJ.

Auxílio aos Dependentes Especiais
A empresa concederá mensalmente au-
xílio ao dependente especial, no valor 
de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), aos 

empregados e às empregadas com filho 
portador de necessidades especiais, inde-
pendentemente da idade.

PAT – Programa de Alimentação
           do Trabalhador.
A empresa fornecerá mensalmente o Au-
xílio Alimentação/Refeição de acordo com 
as seguintes condições:
Para os trabalhadores com carga horária 
mensal de 180  até 220 horas horas: valor 
mensal de R$ 18,00 (dezoito reais), com 
participação do trabalhador de R$ 0,01 
(hum centavo);
Para os trabalhadores com carga horária  
inferior a 180 horas, o valor mensal será 
de R$ 10,00 (dez reais), com participação 
do trabalhador de R$ 0,01 (hum centavo);
A entrega ou o crédito do Auxílio-Alimenta-
ção/Refeição será até o 1° dia de cada mês.

PAT – Programa de Alimentação 
           do Trabalhador/ Modalidade
A empresa ofertará e disponibilizará ao 
trabalhador a escolha entre o benefício de 
cartão ReFeiÇÃO ou CARTÃO ALiMeN-
TAÇÃO. Para tanto ocorrerá, paralelo à 
negociação do acordo coletivo de trabalho 
2017/18, estudo para viabilizar tal implan-
tação, seus prazos e melhor forma para 
alteração do benefício.

Faltas Justificadas
As ausências do trabalhador não serão 
descontadas, considerada como justificada 
e sem limitação, sem prejuízo da remune-
ração dos empregados que necessitarem 
acompanhar seus filhos a médicos (consul-
tas exames e internações), procedimentos 
odontológicos, psiquiátricos e de atendi-
mento psicológico desde que nele constem 
o nome do acompanhante e hora do aten-
dimento, sem rasuras, e esta tenha sido 
coincidente com a jornada de trabalho.

Cláusula – Salvaguarda para 
                   os Aposentáveis
A empresa assegurará garantia de empre-
go ou remuneração nos 24 meses imedia-
tamente anteriores à complementação de 
tempo para aposentadoria pela Previdência 
Social, aos empregados com vínculo em-
pregatício. Haverá salvaguarda tanto para 
aposentadoria integral como proporcional. 

Atestados Médicos
Os atestados médicos deverão ser apresen-
tados à empresa no retorno às atividades.

Auxílio Funeral
No caso de falecimento do empregado, 
a empresa garantirá a prestação de as-
sistência funeral à família do segurado, 
no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Seguro de Vida
A empresa manterá Seguro de Vida em 
Grupo, sem ônus aos empregados, no 
valor de indenização de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais).

Garantia à Gestante
– Readaptação/Readequação
Fica assegurada à empregada gestante 
a garantia de emprego, desde a confir-
mação da gravidez até 06 (seis meses) 
após o parto.

Readaptação/Readequação 
A empresa observará o número de vagas 
suficientes e necessárias à readaptação 
e/ou readequação de seus (suas) em-
pregados (as), quando e na hipótese de 
encerramento de alguma atividade ope-
racional, relativa a contrato de prestação 
de serviço a cliente específico, assim 
garantindo o posto de trabalho em outro 
serviço contratado com cliente adverso. 

Pagamento de Salários
O pagamento de salários deverá ser efe-
tuado no 1º dia útil de cada mês, subse-
quente ao trabalho. Na hipótese de erro 
na folha de pagamento, fica estipulado o 
prazo de 10 dias para a empresa efetuar 
o pagamento de eventual diferença.

Desconto do DSR 
– Descanso Semanal Remunerado
A ocorrência de atrasos ao trabalho, du-
rante a semana, não acarretará o des-
conto do DSR correspondente.

Garantias e Incentivo ao 
Empregado Estudante
Serão abonadas as faltas do emprega-
do para prestação de exames de provas/
vestibulares, desde que em estabeleci-
mento de ensino oficial. O empregado, 
matriculado em estabelecimento de en-
sino, aprendizado e /ou qualificação não 
poderá ter o seu horário de trabalho alte-
rado até o término da etapa que estiver 
sendo cursada. Para tanto, a empresa 
deverá ser notificada tão logo efetivada 
a matrícula.

Principais sugestões / itens para proposta de pauta


