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ATENÇÃO TRABALHADORES NA LIQ

Os sindicatos do RS, MG e PB 
estiveram reunidos, no dia 2 de fevereiro, 
com a representação da empresa, que 
deveria ter avaliado a contra proposta 
apresentado pelos sindicados em 
reunião anterior. Novamente o patrão 
tenta minimizar a sua responsabilidade 
com a categoria, externando uma 
condição desfavorável por conta das 
dívidas que detém e apresentou a 
mesma proposta da reunião anterior.

Os s indicatos propõem que o 
percentual do PPR-2017 seja de 23,75% 
sobre o salário mínimo praticado em 
2017 (R$937,00), sendo  a proposta em 
valores no valor R$ 222,24.

Os sindicatos já conseguiram um 
avanço: a exclusão da meta corporativa 
do EBITDA, índice ofensivo ao percentual 
de ganho, tendo em vista que é um 

medidor de  aplicação onde o trabalhar 
não tem como aferir, ou seja, algo 
realizado e calculado diretamente pelo 
patronal. Assim, ca aplicado a meta de 
ABSENTEÍSMO, produto estritamente 
voltado ao compromisso do trabalhador 
com seu dia a dia de trabalho.

Apesar do avanço registrado, não 
houve consenso, para que se possa levar 
à assembleia de apreciação dos 
trabalhadores, devido a patronal não ter 
avaliado a proposta  da representação 
sindical na íntegra. Assim sendo, será 
agendada nova reunião das partes em 
data ainda a ser conrmada.

NÃO ACREDITE EM BOATO, 
CONFIE NO SINDICATO.
SÓ COM LUTA VAMOS 
AVANÇAR! PARTICIPE!

SOBRE A PPR 2017



 

REPRODUZ E DIVULGA
Rua Washington Luiz, 572 - Centro Histórico - Fone (51) 3286.9600 -  Fax (51) 3226.2627

CEP 90.010-460 - Porto Alegre/RS - email: sinttelrs@sinttelrs.org.br - Site: www.sinttelrs.org.br

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!!!!!

Fortalecer o sindicato da sua categoria através da ampliação do seu quadro de associados indica comprometimento 
com a luta pela valorização do mundo do trabalho e significa mais poder de barganha nas negociações com o patrão,  

na luta por novas conquistas e na defesa dos direitos dos trabalhadores em todas as suas instâncias.
Portanto, novos associados significam melhores condições para o enfrentamento das várias demandas de lutas. 

Consulte o www.sinttelrs.org.br para conhecer um pouco da história do Sinttel/RS, da luta dos telefônicos e outras 
informações sobre ACT’s, convênios, planos de saúde assistência jurídica e saúde do trabalhador, além das colônias   

ASSOCIE-SE

de lazer e as sedes I e II.

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!

 

 

ASSOCIE-SE

 

FICHA DE FILIAÇÃO

 

DADOS PESSOAIS

 

NOME

 

SEXO

      

(  )

 

F   (  ) M

 

RG

 

CPF

 

NASCIMENTO

 

ESTADO CIVIL

 

NATURALIDADE

 

ENDEREÇO

 

CIDADE/CEP

 

TELEFONE

 

E-MAIL

 

DADOS PROFISSIONAIS

 

EMPRESA

      

FUNÇÃO

 

(   ) A�vo  

            

(  ) Fundação

                

(  ) 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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