
O PARCEIRO
Porto Alegre  –  Agosto/2017

B O L E T I M

Nº 2165

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

POIS, UNIDOS, SOMOS MAIS FORTES!

Após várias rodadas de negociação entre a empresa e o sindicato, foi encaminhada para assembleia da categoria, 
realizada na Sede II do Sinttel, uma proposta de renovação do Acordo Coletivo do Trabalho. Tal proposta foi rejeitada 
por unanimidade dos presentes na assembleia que aprovou uma nova, a ser encaminhada para a empresa, para retomar 
as negociações. A empresa está se negando a retomar as negociações coletivas e este impasse está gerando o atraso na 
renovação do ACT.

VEJAM A PROPOSTA REJEITADA E A 
NOVA PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO:

PROPOSTA REJEITADA NOVA             PROPOSTA DA ASSEMBLEIA

Reajuste dos salários: 4% (retroativo)    Reajuste dos salários: 11%

Reajuste dos tíquetes: R$ 19,50 (4,5%)    Reajuste dos Tíquetes: R$ 25,00

Reajuste nas locações: sem reajuste    Reajuste para R$ 1.200,00 = VIVO

Reajuste nos utilitários: sem reajuste    Reajuste para utilitários = R$ 1.600,00

Não tem na proposta da Empresa     Modelo de Produção mais transparente

Não tem na proposta da Empresa     Entrega de contracheque em 48h

Não tem na proposta da Empresa     Acabar com descontos indevidos

Não tem na proposta da Empresa     Definir pagamento de PPR 2017/2018

Não tem na proposta da Empresa     Pagamento no dia: 15 de cada mês

Não tem na proposta da Empresa     Colocação de outro relógio ponto

Não tem na proposta da Empresa     Proteção do ACT contra a Reforma Trabalhista

ASSEMBLEIA DOS EMPREGADOS DA CETP 
REJEITA PROPOSTA DA 

EMPRESA PARA RENOVAÇÃO ACORDO

Se você concorda com esta 
proposta da categoria, participe deste protesto e 
pressione a empresa a renovar o Acordo Coletivo 

de Trabalho e o patrão para voltar 
à mesa de negociação.



1 – O seu emprego com carteira assinada 
está sob risco, pois a lei aprovada permite 
que as empresas podem demitir seus tra-
balhadores atuais e contratar outros, com 
menos direitos!

2 – O seu emprego com jornada de trabalho 
definida está sob risco, pois a lei aprova-
da permite que as empresas podem demitir 
seus atuais trabalhadores e contratar ou-
tros na modalidade de trabalho intermiten-
te, no qual você trabalha os dias e horários 
que eles quiserem, ganhando proporcional 
às horas trabalhadas. (O BICO é institucio-
nalizado).

3 – A garantia de que o seu sindicato pode 
negociar com a empresa, em seu nome, 
melhorias salariais e condições de tra-
balho está sob risco, pois a lei aprova-
da, permite que a empresa pode negociar 
direto com você, ou com uma comissão 
de empregados, em vez de o sindicato. E 
aí você será pressionado a aceitar qual-
quer coisa.

4 – A garantia de poder ajuizar ações contra 
as empresas que descumprem as leis e 
acordos coletivos, está sob risco, pois a 
lei aprovada, possibilita que a empresa res-
trinja os seus direitos de ajuizar contra ela, 
criando uma série de obstáculos, entre eles: 
quando das demissões dos empregados, as 
recissões não mais precisam ser feitas com 
o acompanhamento dos sindicatos, que os 
orientavam sobre os seus direitos. Também, 
anualmente, as empresas vão procurar obri-
gar os empregados a dar quitação de qual-
quer possível passivo trabalhista e, a partir 
de agora, quando os trabalhadores ajuiza-
rem ações contra a empresa, poderão não 
ganhar nada e ainda ter de pagar uma inde-
nização para a empresa.

5 – A possibilidade de as empresas negocia-
rem com os empregados abaixo da legis-
lação atual – Pela nova lei aprovada, o item 
NEGOCIADO acima do LEGISLADO, possi-
bilita às empresas negociarem com os traba-
lhadores abaixo dos seus direitos adquiridos.

RISCOS DA REFORMA TRABALHISTA PARA 
OS TRABALHADORES EMPREGADOS NO BRASIL

A partir de novembro deste ano passam a valer as Reformas Trabalhistas do governo Temer, 
aprovadas pelo Congresso Nacional, composto de uma grande maioria de políticos corruptos.

Veja alguns pontos onde esta reforma trabalhista pode afetar a vida de todos os trabalhadores, 
que estão empregados atualmente:

Para que esta realidade não passe a 
ser a dos atuais empregados na CETP, 
a partir e novembro o sindicato exige 
garantias no Acordo Coletivo de Tra-
balho, para que o descrito acima não 
aconteça em 2018.
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