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O PARCEIRO
Porto Alegre –  Dezembro/2017

B O L E T I M

Nº 2233

PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

2017\2018 - FOI REJEITADA EM 
ASSEMBLEIAS COM BAIXA 

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS:
Nos dias 13 e 14 de dezembro, foram realizadas 

duas assembleias do Sindicato, com baixa par�cipação 
dos empregados nas cidades de Porto Alegre e Passo 
Fundo, onde houve par�cipação nas assembleias de 
pauta de 14 de setembro, quando começou o processo 
de renovação do ACT. Nas demais localidades - 
Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana - não 
houve novas assembleias, pois não houve interesse 
dos trabalhadores em par�cipar das assembleias 
(ninguém compareceu).

Assim, nas duas assembleias, as propostas foram 
rejeitadas e os par�cipantes, menos de 10% dos 
empregados (15 empregados), rejeitaram e fizeram uma 
contraproposta de reajuste nos �quetes maior que os 2% 
propostos pela empresa e citaram outras reclamações, 
como a não implantação do novo PCCS, este ano, como 
previa o Acordo deste ano, que provocaria algumas 
reclassificações com melhorias salariais.

A DIREÇÃO DO SINDICATO, TOMOU A 
INICIATIVA, DE JÁ SOLICITAR A 

RETOMADA DAS NEGOCIAÇÕES, COM O 
AGENDAMENTO DE NOVA REUNIÃO 

ENTRE AS PARTES:
 A Empresa não atendeu a revindicação da 

assembleia e a proposta foi rejeitada novamente. A 
Direção do Sindicato, no dia 15 de dezembro, 
comunicou oficialmente a Empresa, que a proposta foi 
rejeitada novamente, e que solicitamos uma nova 
reunião entre as partes, para buscar um resultado 
posi�vo para a negociação da renovação do ACT, ou 
consideraremos a negociação rompida unilateral-
mente, e teremos que tomar outras a�tudes. 

A Empresa disse que vai entrar em contato 

conosco, esta semana, e  dar um retorno sobre a 
con�nuidade das negociações. Neste comunicado o 
Sindicato cobrou da Empresa, mais uma vez, o 
descumprimento das cláusulas do atual acordo, onde a 
empresa se comprometeu em implantar o PCCS neste 
ano, com a respec�va reclassificação de seus empre-
gados e o fechamento de acordos cole�vos para suas 
empresas subcontratadas. 

VEJAM, QUAL FOI A PROPOSTA DE 
ACORDO COLETIVO REJEITADA NAS 

ASSEMBLEIAS:
1- Reajuste de 2% nos salários, �quetes e cesta de 

alimentação, pagos retroa�vos ( variação do INPC dos 
úl�mos 12 meses);

2- Reajuste de 2% no auxílio-creche, pago não 
retroa�vo;

3- Vagas em cursos de qualificação : 10 vagas para 
curso de fibra ó�ca, sem custo para os empregados, 
para capital e interior, em Passo Fundo (onde houve 
par�cipação nas assembleias). As inscrições já 
iniciaram nas assembleias do Sindicato, mas podem 
acontecer ainda através do fone (51) 3211.2737, com 
Solange, do Ins�tuto Avançar;

4- Reclassificação do pessoal: finalizada em 
março\2018, contemplando alguns empregados, 
ainda não definidos.

CONTRAPROPOSTA DA ASSEMBLEIA: 
Reajustar os �quetes para 30 reais, ou reduzir 

desconto de 20% para 10% nos �quetes ( não fechou o 
ACT, já que a Empresa diz que não pode pagar, pois as 
demais filiais pagam menos e os trabalhadores dizem 
que pode, pois a FILIAL\RS é a campeã de resultados 
no Brasil e merece tratamento diferenciado).

SINDICALIZE-SE - FORTALEÇA SEU 
SINDICATO – PARTICIPE DAS 
ASSEMBLEIAS DA CATEGORIA

VOGEL
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