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ATENÇÃO TRABALHADORES NA LIQ (CONTAX)!
Acordo Coletivo de Trabalho – 2017

PROPOSTA DA “LIQ” É FAZ DE CONTAX...

No dia 21/09 ocorreu nova rodada de negociação 
com a empresa.

Após analise de todos os itens da pauta de Reivindi-
cações dos Trabalhadores a representação patronal apre-
sentou uma proposta que LIQuida com ganho real nos salá-
rios e benefícios.

A proposta da LIQ sequer repõe as perdas salariais de 
3,99% do período de Maio/2016 à Abril/2017.

Principais itens da proposta da LIQ :
-Mudança da data base de Maio para Julho;
-Piso salarial de r$ 937,00 mais um abono de r$50,00;
-Para os salários acima do piso reajuste parcial da in-

flação de 2%,relativo ao período de Maio/ Setembro e 1% 
aplicado no mês de Outubro,exceto para os ocupantes de 
cargos de Diretoria, Gerência, Coordenação e Especialista.

-Propõe abono indenizatório de 6% para os trabalha-
dores que recebem salários acima do piso salarial,afim de 
quitar as diferenças salariais e demais verbas devidas desde 
Maio,exceto para os ocupantes de cargos de Diretoria, Ge-
rência, Coordenação e Especialista.

-Reajuste de 3% no vale refeição/alimentação, a par-
tir de Setembro;

-Aux Creche 3% , a partir de Setembro ,mantendo o 
mesmo limite de idade;

- propõe mais uma alternativa para entrega do ateta-
do médico via sistema “CONTAXMED”,mantendo o sistema 
atual praticado;

Veja como ficaria o valor do vale refeição/alimenta-
ção pela proposta da empresa para 180h e 220h:

-valor praticado para 180h é de r$5,97 pela proposta 
fica em r$6,15,aumenta r$0,18 centavos;

- valor praticado para 220h é de r$15,15 pela propos-
ta fica em r$15,60,aumento de r$0,45 centavos.

A representação Sindical contrapõe o seguinte para 
apreciação em assembleia dos trabalhadores:

-Acatamos a proposta de mudança da data 
base,desde que os valores financeiros apresentados para 
alteração sejam de 100% ;

-Pelo não reajuste do piso salarial abono de r$80,00;
-Reajuste Salarial - recomposição de 3,99% para os 

salários, acima do piso, mais ganho real com reflexo em to-
das as verbas salariais, diferenças pagas retroativas a data 
base Maio;

-Aux Refeição/Alimentação de 6% ,desde Maio;
-Entrega via sistema do atestado médico “CONTAX-

MED”;

Agendada nova rodada de negociação para o mês de 
Outubro,data à confirmar.

CNN-TELECENTRO dos estados de MG,RS e PB.
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PARA REFLEXÃO...
As mazelas das reformas do GOVERNO ILEGÍTIMO...precarização as re-

lações de trabalho e fragilização os direitos trabalhistas..
O Brasil se integra a este movimento de desregulação do mercado de 

trabalho, flexibilizando as formas de contratação com um menu muito va-
riado de possibilidades de ocupações precárias que se tornam legais; per-
mitindo a redução estrutural dos direitos laborais, em especial dos salários; 
limitando e inibindo o acesso à justiça do trabalho; criando regras para que 
as empresas que cometem ilegalidades trabalhistas fiquem livres de passi-
vos; quebrando os sindicatos e desprotegendo os trabalhadores.

Integramos (e entregamos) o Brasil à “modernidade” da economia glo-
balizada pelo sistema financeiro e investidores, ávidos por lucros crescen-
tes, desejosos de um mercado de trabalho flexível, para ajustar o custo da 
mão de obra e alocar o volume de trabalho necessário à produção em de-
terminada unidade de produção e no tempo.

Esta lógica tem um sentido: produzir mais renda e riqueza e concentrá-
-las. Esta lógica também entrega outros resultados: o acentuado crescimen-
to da desigualdade, a expansão da pobreza e da miséria, a precarização dos 
empregos, o arrocho dos salários e da renda das famílias, o aumento da jor-
nada de trabalho, o surgimento de doenças laborais associadas ao estresse 
e à ansiedade.

A massa salarial diminui e a insegurança aumenta. O consumo cai e os 
mercados internos entram em depressão. A economia anda de lado e eles 
se perguntam o que fazer. Mas quem são eles?

Só com luta 
para melhorar!

GOVERNO 
ILEGÍTIMO


