
Local: Av. A.J.Renner, nº 20  
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Dia:  24/10/2017 – terça-feira
Hora: 10h primeira chamada
            10h15 segunda chamada
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ATENÇÃO TRABALHADORAS E TRABALHADORES NA 
ALERT BRASIL TELEATENDIMENTO LTDA E

BPO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.

     ASSEMBLEIA PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/18

PPR 2017
Trabalhadoras e trabalhadores, o sindicato trabalhou intensamente para 

que a proposta avançasse e chegasse ao mínimo do que se entende possível 
negociar em mesa e nas discussões com a patronal. 

Levando em conta a contraproposta apresentada para a empresa, o tempo 
já transcorrido e a espera da classe trabalhadora, tendo em vista o seu esfor-
ço e comprometimento com o trabalho e, ainda, depois de discutir e apresen-
tar várias formas para avançar, chegou-se ao limite da negociação, já que a 
empresa entende que não poderá avançar. Assim, chegou-se à última propos-
ta patronal nos últimos dois itens que falatavam para resposta (VR/VA - PPR)  
e para a forma do pagamento da retroatividade para o restante dos itens de 
cunho financeiro. Por isso, cabe ao sindicato levar para  a analise dos traba-
lhadores, que em assembleia de votação, decidiram o rumo para a celebração 
do ACT 2017/2018 e para o pagamento e quitaçaõ do PPR 2017. 

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 as trabalhadoras e trabalhadores 
nas empresas ALERT BRASIL TELEATENDIMENTO LTDA. e ALERT BPO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA., associados ou não, para comparecerem à Assem-
bleia Geral a realizar-se no dia 24 de Outubro 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 proposta para celebrar Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018;
– Apreciar e deliberar sobre a proposta para pagamento e quitação do PPR/2017.  

Porto Alegre, 19 de Outubro de 2017
Gilnei Porto Azambuja

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

O Sinttel/RS lembra a categoria que o ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) é o mecanismo que garante ao trabalhador melho-
rias 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
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 Piso Salarial

Reajuste de 
Salários

Antecipação 
do Décimo 
Terceiro Salário

Auxílio Creche/
Educação Infantil

Auxílio 
Dependentes
Especiais

PAT – Programa 
de Alimentação 
do Trabalhador

Proposta para análise e deliberação

Reajuste no percentual de 3,35% (INPC), passando para R$ 967,35.Salário de Outubro. Retroatividade a contar de 
01/06/2017 com o pagamento das diferenças em três (3) parcelas iguais, vencendo-se no quinto dia útil de Dezem-
bro/17, Janeiro/18 e Fevereiro/18.

Última proposta, debatida e apresentada em negociação

Reajuste no percentual de 3,35% (INPC), Salário de Outubro. Retroatividade a contar de 01/06/2017 com o pagamento 
das diferenças em três (3) parcelas iguais, vencendo-se no quinto dia útil de Dezembro/17, Janeiro/18 e Fevereiro/18.

13º Salário – A primeira parcela do 13º salário será antecipada ao empregado por ocasião das férias. A empresa disponibi-
lizará formulário próprio ao empregado para formalização do requerimento da antecipação do 13º salário juntamente com 
o aviso de férias. O empregado deverá manifestar-se sobre interesse da antecipação no prazo de 05 dias úteis, contados 
do recebimento do aviso de férias.

Reajuste do benefício no percentual de 3,35%, a partir de Outubro, passando o valor para R$ 124,84, com idade até 7 anos. 
Retroatividade a contar de 01/06/2017, pagas em duas parcelas iguais no quinto dia útil de Dezembro/17 e Janeiro /18. 
Mantem regras do ACT anterior.

Reajuste do benefício no percentual de 3,35% (INPC), a serem pagos a partir da segunda quinzena de Novembro (segunda 
recarga), passando para os seguintes valores.
220 h R$ 16,02
180 h R$   9,66
150 h R$   8,30
130 h R$   7,03
100 h e jornadas inferiores, R$ 7,03
Retroatividade a contar de 01/06/2017, serão pagas em duas parcelas de igual valor nas recargas:
Primeira recarga de Dezembro de 2017 e primeira recarga de Janeiro de 2018

PPR - 2017 Percentual no valor de 20% sobre o salário nominal (salário base) praticado na data do pagamento. 
Pagamento nos dias 15 de Março/18 e 15 de Abril/18.
Observando os seguintes critérios de absenteismo (faltas injustificadas), aferidos no período de apuração de 01/11/2017 
a 31/12/2017.

Critérios de absentismo:

Nenhuma falta - 20% salário nominal
De 1 a 2 faltas - 70%, calculado sobre os 20% do salário nominal
De 3 a 5 faltas - 40% calculado sobre os 20%  do salário nominal

Elegibilidade: trabalhadores ativos entre 01/01/2017 até 31/12/2017, com no mínimo, período igual ou superior a 90 dias 
na empresa e suas proporcionalidades no curso do período.
Fica garantido o pagamento proporcional os admitidos desde 01/10/2017.
Garantido como tempo de serviço os afastamentos por: auxílio doença (B31), acidente de trabalho (B91), licença mater-
nidade e férias.
Considera-se afim de critérios de proporcionalidade, como mês trabalhado. Fração igual ou superior a 15 dias.

Desligados: 
Trabalhadores desligados após 01/01/2018 receberão os pagameto do PPR juntamente com a recisão.

Trabalhadores desligados e elegíveis com no mínimo de 90 dias de trabalho na empresa no período de 01/01/2017 a 
31/12/2017 devem solicitar, a qualquer tempo, o pagamento do PPR-2017, mediante formulário próprio junto ao RH da 
empresa com previsão de pagamento a partir da segunda quinzena de Maio/18 e assim sucessivamente nos meses pos-
teriores. 

MANTIDAS DEMAIS PROPOSTAS E REDAÇÕES DO ACT ANTERIOR

* Colônia de Férias 
O Sinttel, requer que a empresa subsidie, aos associados do Sindicato, diárias para 

utilização da Colônia de Férias na praia de Rondinha e na Sede campestre do Beco do 
Cego no Lami. 

Assunto ainda esta em debate para sua viabilidade.

Vale Combustível
A definição do tema ainda esta 
sendo tratato entre Sindicato e 
empresa.

Valor de R$ 400,00, a partir do salário de Outubro. Retroatividade a contar de  01/06/2017, pagas em duas 
parcelas iguais no quinto dia útil de Dezembro/17 e Janeiro /18.

 
                                    

Vale Alimentação
Vale Refeição

Fica garantida a possibilidade de escolha da modalidade entre vale refeição/alimentação.
A escolha deve ser formalizada sempre nos meses de Julho e Dezembro para alteração e recebimento em 
no máximo, 30 dias após a solicitação.


