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Contax

1) Data Base – Contax sugere mudança de 
Maio para Julho
A representação sindical propõe repo-
sição nos salários e benefícios em 100% 
pela alteração da data base para Julho

2) Reajuste Salarial – Contax propõe ape-
nas a recomposição das perdas salarias, 
data base Maio, de 3,99% nos salários 
acima do piso salarial

     Ex: Salário de r$ 1000,00 + 3,99 % = 
            R$ 1.039,90
    A representação sindical propõe para 

avaliação dos trabalhadores 6% para to-
dos os salários,inclusive o piso.

3) Piso Salarial – Contax propõe o valor, 
ora praticado, de R$ 937,00

Acordo Coletivo de Trabalho 2017

4) Auxílio Refeição – Contax propõe 3,99%
     A representação sindical propõe 6% so-

bre os valores praticados

5) Auxílio Creche – Contax propõe 3,99%
     A representação sindical propõe 6% so-

bre os valores praticados até 06 anos de 
idade

6) Aux. Portador de Necessidade – Contax 
avaliará reajuste de 3,99%

     A representação Sindical propõe 6% so-
bre os valores praticados

7) Atestado Médico – Contax propõe a 
entrega eletrônica do Atestado, com as 
mesmas regras vigentes de prazo para 
recebimento do ACT atual

    

Principais itens discutidos na reunião do dia 24/08

A representação sindical avaliará a re-
dação da entrega eletrônica para que este 
item faça parte da proposta que será sub-
metida à avaliação dos trabalhadores em 
assembleia.

Ainda sem consenso de proposta, as 
partes reagendam nova reunião para dia 
21 de setembro.



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 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.

4 – 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 Con-
tax, a partir e novembro o sindicato 
exige garantias no Acordo Coletivo 
de Trabalho, para que o descrito aci-
ma não aconteça em 2018.

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


