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ALERT , AINDA NÃO RESPONDEU
- VALE ALIMENTAÇÃO  - PPR

DATA BASE  1º DE JUNHO

ENGAJAR-SE NA LUTA, FORTALECER AS 
ENTIDADES SINDICAIS E GARANTIR AS CONQUISTAS.

Trabalhadores devem ficar ligados as campanhas, sejam por Salário e benefício ou pela manutenção dos seus direitos como 
cidadão/trabalhador!, ainda mais agora, em um momento instável pelo qual passa as relações de trabalho e emprego no que diz res-
peito a conquistas da sociedade e da classe trabalhadora  que efetivamente estão sendo atacadas pelos  inúmeros projetos de lei que 
tramitam em Brasília e tem como objetivo precarizar e retroceder nas conquistas que a muito custo a sociedade e a classe trabalhadora 
conquistou ao longo dos anos, na luta  KAPITAL X TRABALHO, e que vão interferir diretamente na vida do cidadão/trabalhador brasileiro!

 

 
 
          

Reunião com o patronal (15/08) não teve desfecho esperado, mas a luta continua.
Reunidos, o Sindicato e representante patronal nos dias 

19 e 20 junho, deu-se início as tratativas para renovação do ACT- 
Acordo Coletivo de trabalho. Nesta ocasião, o representante pa-
tronal reconheceu e aceitou as propostas de cunho social, mas,  
não apresentou resposta financeira para os anseios da categoria 
e preliminarmente após relato sobre as condições de contrato 
com as empresas tomadoras do serviço, informou que não dispu-
nha naquele momento de proposta que chegasse ao mínimo, que 
se entende por negociável para as condições econômicas no diz 
respeito a Reajuste de Salário e Reajuste do Piso Salarial, ficando 
a proposta patronal muito abaixo do reivindicado pelos trabalha-
dores e  sequer atingindo a recomposição dos 12 meses passados. 
Em nova reunião ocorrida em 15/08, a proposta patronal evolui 
para o índice do INPC,  nos itens Piso e Reajuste Salarial, porém, 
ainda havia necessidade de avanço para as condições de melho-
ria em relação a alimentação dos  trabalhadores (VR/VA) e para 
o PPR ( programa de participação nos resultados),assim e sem 

avançar no diálogo optou-se por novo encontro, para que o re-
presentante patronal pudesse levar o dever de casa para estudo e 
apresentasse proposta com melhoria para categoria.O Sindicato 
alertou para a necessidade  de maior  celeridade e compromisso 
à resposta para os trabalhadores, 

-PARECE QUE A EMPRESA AINDA APOSTA NA ESTRATÉGIA 
DE FUTUROS GANHOS COM O ATRASO EM NÃO RESPONDER SO-
BRE O VALE ALIMENTAÇÃO E AS CONDIÇÕES PARA O PAGAMEN-
TO DO PRR 2017, JÁ QUE ESTE ANO O ÍNDICE DE REAJUSTE FOI O 
MENOR APURADO (3,35% INPC JUNHO), QUE A EMPRESA INCLU-
SIVE, RELUTOU EM APLICAR. O QUE SE PRETENDEU NA ÚLTIMA 
CONTRA-PROPOSTA APRESENTADA PELO SINDICATO A EMPRESA  
NADA MAIS É QUE A VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR  COM UM 
PEQUENO GANHO REAL NA ALIMENTAÇÃO E UM PPR QUE NA 
VERDADE NÃO PASSA DE UM ABONO, POIS NÃO SE CHEGOU AO 
PATAMAR DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA CADA  TRABALHADOR 
NA ALERT ( TELEAT. E BPO).

JUNTOS SOMOS FORTES - FILIA-SE AO TEU SINDICATO

COM A REFORMA TRABALHISTA SERÃO OS ACORDOS COLETIVOS QUE VÃO GARANTIR  DIREITOS , MELHORIAS E RESPEITO A 
CATEGORIA, MAS PRECISAM DE PARTICIPAÇÃO E LUTA DOS TRABALHADORES E UNIÃO COM O SINDICATO, ENGAJAMENTO NAS 

CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA, PARA QUE NÃO SE PERCA O QUE JÁ FOI CONQUISTADO!!!
 Com ataques que os trabalhadores vem sofrendo, em seus diretos, pela reforma Trabalhista que altera as condições contra-

tuais e mexe nas consolidação das leis trabalhistas e a descaracterização dos ajuizamentos de ações  junto a justiça do trabalho, o 
que vai garantir os direitos acima do legislado sem dúvida serão os acordos coletivos de trabalhado.  As negociações que envolvem 
os acordos são proporcionalmente fortes e exitosas à medida que os trabalhadores se envolvem e fortalecem as discussões em tor-
no do que já foi conquistado e que pode ser melhorado dando suporte ao seus sindicatos quando estão realmente envolvidos com 
as suas entidades representativas. E isto está cada vez mais claro, para queles trabalhadores que observam que sem os sindicatos 
os patronais poderão, através de forte pressão, por deterem os meios produtivos, arrochar ainda mais  a mão de obra explorada por 
eles. Quanto mais o trabalhador participa, atento ao processo de negociação, dispondo da sua força na união e disposto a lutar pelo 
avanço e valorização da sua mão de obra, maiores são as chances de alcançarem suas reivindicações e quebrar o cabresto patronal. 
O Instrumento coletivo construido entre trabalhador e sindicato, e que reflete os anseios da classe trabalhadora, sempre foi e é, o 
melhor caminho para garantir e pacificar o confronto do kapital X Trabalho, garantindo o equilíbrio destas forças, mantendo as con-
quistas e direitos de qualquer categoria além de ser a forma de o trabalhador participar efetivamente na gestão de uma empresa, 
mesmo que longe dos cargos executivos.  
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Reproduz e Divulga

 Piso Salarial
 – Piso Regional

Reajuste de 
Salários

PPR – Programa 
de Participação
nos Resultados 

Antecipação 
do Décimo 
Terceiro Salário

Auxílio Creche/
Educação Infantil

Auxílio 
Dependentes
Especiais

PAT – Programa 
de Alimentação 
do Trabalhador

Proposta inicial patronal
A empresa propõe reajuste do piso 
salarial no percentual de 1%

A empresa propõe reajuste salarial no 
percentual de 1% para todos os traba-
lhadores que recebem acima do piso.

Empresa propõe valor de 20% sobre o 
salário nominal praticado na data do pa-
gamento. Pagamento até o 5º dia útil de 
fevereiro/2018 - Apuração referente ao 
execício de 01/01 até 31/12/2017. Elegí-
veis: trabalhadores ativos entre 1/01 até 
31/12/2017, garantido-se o pagamento 
proporcional aos empregados desliga-
dos no período e a proporcionalidade 
aos admitidos no curso do período, 
desde que tenham mais de 90 dias na 
empresa.

A empresa requer o pagamento na for-
ma da lei, para  melhor  gestão do caixa 
da empresa, apresentará nova redação.

A empresa propõe manutenção do ACT 
vigente, mantendo a idade em 6 anos. 
Reajuste de 3,35% (Valor R$ 124,84).
Retroativo pago em duas parcelas: 
30/11/2017 e 31/12/2017.

A empresa aceita o valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), propondo parce-
lamento retroativo.

A empresa propõe reajuste do índice 
em 3,35% (INPC), passando os valo-
res para:
220 h: R$ 16,27
180 h: R$   9,66
150 h: R$   8,40
130 h: R$   7,02

Resumo da última rodada de negociação 

Reajuste 3,35% (INPC) R$ 967,35, a contar de 1/06/2017 – o pagamento das 
diferenças retroativas serão pagas em três (3) parcelas iguais, vencendo-se 
no quinto dia útil de outubro, novembro e dezembro/2017.
A empresa manterá a redação da cláusula atual do ACT.
EMPRESA ACEITOU

Última proposta, debatida e apresentada em negociação

Reajuste no percentual de 3,35%, a contar de 1/06/2017 – o pagamento das 
diferenças retroativas serão pagas em 3 parcelas iguais, vencendo-se no quin-
to dia útil de outubro, novembro e dezembro/2017.
EMPRESA ACEITOU

PPR 2017: valor de 20% sobre os salários praticado na data do pagamento. Pagamento 
no  5º dia útil de fevereiro/2018; Apuração: 01/01/2017 à 31/12/2017. Elegíveis: todos os 
empregados que trabalharam no período, garantindo-se o pagamento proporcional aos 
despedidos e aos admitidos, desde que tenham trabalhado em período igual ou superior 
a 90 dias; contagem como tempo de serviço os períodos de suspensão/interrupção do 
contrato de trabalho (acidente do trabalho, benefício previdenciário, férias e licença ma-
ternidade); aos empregados ativos entre 1/09/2017 até 31/12/2017 será concedido um 
acréscimo, a título de acelerador no PPR, no percentual de 10% sobre o salário praticado, 
conforme tabela de absenteísmo abaixo:

Período de apuração: 01/09/2017 à 31/12/2017

0 faltas injustificada – 100% do acelerador
1 falta injustificada – 90% do acelerador
2 faltas injustificadas – 80% do acelerador

Resta assegurado a proporcionalidade do acelerador dos empregados despedidos e admi-
tidos no período de 01/09/2017 até 31/12/2017.

EMPRESA RESPONDERÁ SOBRE A PROPOSTA

13º Salário – a empresa propõe: “A primeira parcela do 13º salário será ante-
cipada ao empregado por ocasião das férias. A empresa disponibilizará formu-
lário próprio ao empregado para formalização do requerimento da antecipação 
do 13º salário juntamente com o aviso de férias. O empregado deverá mani-
festar-se sobre interesse da antecipação no prazo de 05 dias úteis, contados 
do recebimento do aviso de férias.”
EMPRESA ACEITOU

Auxílio-creche: reajuste do benefício no percentual de 3,35%, passando o va-
lor para R$ 124,84. Concorda com o requerimento do sindicato para aumentar 
a idade para 7 anos e para manter a redação do ACT em vigor nos demais 
itens.
EMPRESA ACEITOU

EMPRESA ACEITOU

Vale-refeição: O sindicato registra que atualmente, para qualquer trabalhador 
alimentar-se, é necessário valor superior ao apresentado pela empresa para 
o vale-refeição. Neste sentido, o sindicato insiste na melhoria do VR. O valor 
de R$ 18,00, inicialmente proposto pelo sindicato, já era abaixo dos valores 
praticados no mercado, consistindo em uma média de custo praticado pelas 
empresas. Por conta disso, o sindicato propõe os seguintes valores para o VR, 
mantendo-se os descontos atualmente praticados, retroativos pagos em duas 
parcelas de igual valor 30/11 e 10/12.
220 h R$ 17,00
180 h R$ 10,00
150 h R$   9,00
130 h R$   8,00
100 h e jornadas inferiores, R$ 8,00
EMPRESA RESPONDERÁ SOBRE A PROPOSTA

3 faltas injustificadas – 60% do acelerador
4 faltas injustificadas – 50% do acelerador
acima de 4 faltas – 0% do acelerador

Colônia de Férias O Sindicato requer que a empresa garanta aos empregados, sócios do sindicato, 

diárias na Colônia de Férias do Sinttel.

EMPRESA RESPONDERÁ SOBRE A PROPOSTA

Os critérios para utilização das mesmas 
deverão ser acertados em termo específico 
pelas partes

MANTIDAS DEMAIS PROPOSTAS E REDAÇÕES DO ACT ANTERIOR

No mundo do trabalho nada se ganha, tudo se conquista

O Sindicato/Sinttel alerta a classe trabalhadora nas duas empresas (teleo-
peradores / gerentes / coordenadores), que a mobilização, engajamento, inclu-
sive em atos nos portões da empresa e o acompanhamento das negociações é 
imprescindível para manter e avançar nas condições salariais e de benefícios a 
quem aluga (NÓS, OS(AS) TRABALHADORES(AS) a sua mão de obra / esforço 
/ comprometimento e vida na construção, manutenção e LUCRO PATRONAL.

Aguardando resposta patronal 
para convocação de assembleia 

dos trabalhadores(as) para 
análise e deliberação.


