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ATENÇÃO TRABALHADORES NA EZENTIS

NESTA SEGUNDA, 8 DE JANEIRO,

ATO DE PROTESTO DOS EMPREGADOS DA EZENTIS
PELO NÃO CUMPRIMENTO DO ACT NEGOCIADO EM 2017
Os empregados da EZENTIS solicitaram e a
Direção do SINTTEL vai organizar um ato de
protesto contra o não pagamento do adicional de
periculosidade e a não reclassiﬁcação de
auxiliares e assistentes técnicos para a função de
técnicos, com a devida correção de seus salários,
desde que estes tenham encaminhado cópia de
seu registro no CREA, para a Empresa.
A Empresa, na negociação do úl mo ACT,
havia se comprome do a fazer estas correções na
remuneração de seus empregados no mês de
dezembro, mas veio o pagamento deste mês, sem
as devidas correções e por este mo vo foi
convocado este protesto estadual. Os
trabalhadores querem mais garan as que isto vai
s e r c o r r i g i d o i m e d i a t a m e n t e e m fo l h a
complementar.

REUNIÃO COM A EMPRESA
DIREÇÃO DO SINDICATO SOLICITOU A
MARCAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM A
DIREÇÃO DA EZENTIS, PARA RESOLVER ESTAS
E OUTRAS PENDÊNCIAS
Respondendo às denúncias dos trabalhadores, a Direção do Sindicato pressionou a
EZENTIS, para corrigir sua falha no pagamento da
periculosidade dos 42 técnicos que denunciaram
ao SINTTEL, que não nham sua periculosidade
paga pela empresa e dos proﬁssionais que

encaminharam seus registro do CREA para a
empresa fazer a reclassiﬁcação para técnicos que
deveria ter acontecido agora no úl mo
pagamento.
A Empresa admi u o erro, propos uma data
(18\1) para o pagamento destas diferenças. O
pessoal solicitou a relação dos trabalhadores que
terão este pagamento efe vado e os respec vos
valores, para garan r que não haverão falhas no
pagamento novamente. A Empresa, diz que vai
encaminhar esta relação ainda hoje.
Mas é preciso acertar, outros pontos:

 1- Quando serão pagos os demais técnicos
que ainda não receberam o adicional de
periculosidade (os trabalhadores que não
entregaram seus nomes ao Sindicato, para
incluir na negociação de 2017)?
 2- Quando serão corrigidos os demais desvios de função dos demais trabalhadores ?
 3- Quando será assinado o ACT entre as
partes, com as devidas correções na redação
ﬁnal do ACT, bem como a deﬁnição dos
cursos de qualiﬁcação, que foram negociados, mas ainda não efe vados?
Por este mo vo, solicitamos à Direção da
Ezen s, o agendamento para esta segunda-feira
(8), na sede do Sindicato em Porto Alegre, de uma
reunião com a Direção do Sindicato para buscar
resolver estas pendências.

PARTICIPE! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES !

SINDICALIZE-SE!
Trabalhador Sindicalizado,
é trabalhador respeitado!
TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!

ASSOCIE-SE
FICHA DE FILIAÇÃO
DADOS PESSOAIS
NOME
RG
NASCIMENTO
ENDEREÇO
CIDADE/CEP
E-MAIL
DADOS PROFISSIONAIS
EMPRESA

( ) A vo

( ) Fundação

SEXO
CPF
ESTADO CIVIL

( )F ( )M

NATURALIDADE
TELEFONE

FUNÇÃO

( ) Aposentado(a)INSS

( ) Pensionista

MATRÍCULA

MODALIDADE DE DESCONTOS
Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto do meu salário, o pagamento das
mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sin el.
( ) Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou Fundo de Pensão
( ) Débito em conta – Banco: ___________Agência:________Conta Corrente:______________________
( ) Boleto bancário

_________________________________, de ____________________de _______.
(local)
_______________________________________
Assinatura do(a) Titular
Presidente___________________________________________________
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