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O PARCEIRO
Porto Alegre –  Dezembro/2017

B O L E T I M

Nº 2226

O SINTTEL-RS não tirou do seu bolso a taxa. Você vai receber 
os seus R$1.190, valor mínimo, ou 40% do seu salário

 TRABALHADOR         NA DIFERENÇA 
ENTRE AS FEDERAÇÕES E SEU SINDICATO   

VIVO

PROPOSTAS DE ACT E PPR 
APROVADAS NA TELEFONICA-VIVO. 

O SINTTEL-RS informa a todos os interessados que, por ampla maioria, os trabalhadores do 
grupo TELEFONICA-VIVO que participaram das Assembleias realizadas no dia 07 de dezembro, em 
todas as Delegacias, decidiram aprovar as propostas de Aditivo (2017) ao Acordo Coletivo de 
Trabalho 2016/2018 e PPR 2018/2019 apresentadas pela empresa. O resultado já foi formalizado à 
empresa para que sejam providenciados os devidos pagamentos previstos na proposta, dentro dos 
prazos estabelecidos.

Com o m da Campanha Salarial 2017 desejamos aos companheiros da TELEFONICA-VIVO 
BOAS FESTAS E UM 2018 DE LUTAS E CONQUISTAS. “Em verdade, o sindicato é a casa do 
trabalhador, um dos poucos locais onde ele pode expressar livremente suas esperanças e temores, 
compartilhar suas vivências e atuar em conjunto por uma vida melhor para todos".

FILIE-SE AO SINTTEL-RS. JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
O SINTTEL-RS conclama os trabalhadores da TELEFONICA-VIVO 

a caminharem junto com o Sindicato na luta pelos direitos e por 
melhores condições de trabalho dos trabalhadores em 
telecomunicações do RS. A liação é opcional, espontânea, porém é 
muito importante para que possamos fortalecer nossa instituição e 
nossas campanhas salariais. 

O trabalhador sindicalizado contribui mensalmente com 1% do 
salário nominal, dispondo do nosso departamento jurídico, 
usufruindo das opções de lazer do SINTTEL-RS, como as colônias de 
férias de Rondinha,no litoral Norte, ou no Beco do cego, no Lami, em 

Porto Alegre, além dos descontos em várias instituições de ensino e demais parceiros por 
intermédio dos nossos convênios. 

Venha caminhar junto! Informe-se pelo telefone (51) 3286.9600 ou pelo site 
www.sinttelrs.org.br
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ESTA FOI A RESPOSTA DA FENATEL...

 COMPARE E TIRE SUAS CONCLUSÕES QUEM SÃO OS 
VERDADEIROS REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES


