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Sindicalize-se! Junte-se ao seu sindicato!

ATENÇÃO TRABALHADORES NA SEREDE

SINTESE DA PROPOSTA 
NEGOCIADA COM A SEREDE

CONTINUA NO VERSO

Proposta a ser apreciada pela categoria. Caso seja aprovada até 18 de maio, as 

diferenças serão depositadas na próxima folha de pagamento do mês de maio: 

1 – Não implantação do Banco de Horas e nem das mudanças na Produção, inclusive 

pagamento por fora, como aconteceu na renovação dos ACT's de ouros Estados (só no RS e 

SC, isto não aconteceu, pois ameaçamos com greve);

2 - Reajuste de 100% do INPC (1,56%), retroativo a abril, em todos os salários (em outros 

Estados o reajuste só vai acontecer em agosto);

3 – Reajuste de 100% do INPC (1,56%), retroativo a abril, nos: Tíquetes, cesta, filho especial, 

locação veículo e de laptop (em outros Estados o reajuste só vai acontecer em agosto);

4 – Reajuste de 13,5% do auxílio-creche, passando para R$150,00 mensais para filho de 

empregada, ou filho de empregado que tiver a guarda do filho, e 50% deste valor, para filhos 

de empregados que tiverem a guarda compartilhada;

5 - Reajuste no PISO para  R$1.225,00 (reajuste adicional para os menores salários - 

ninguém ganhará menos que este piso salarial);

6 - Manutenção dos descontos dos empregados e seus familiares, sem precisar reajustar em 

25% a contribuição dos empregados para o Plano de Saúde, em função do reajuste anual da 

Operadora, sendo que o reajuste do plano de saúde, é assumido integralmente pela Empresa; 

7– Possibilidade do empregado da SEREDE, optar pelo plano odontológico do SINTTEL, com 

desconto em folha e a manutenção do plano de saúde do CCG, conveniado com o SINTTEL, 

nos termos atuais;

8 – PPR 2018/2019: Até abril de 2019, teremos o pagamento da PPR 2018, sem a limitação 

de um potencial de no máximo um salário, podendo futuramente negociarmos uma PPR, 

com potencial até superior a um salário; 

9 – Pagamento de Tíquete extra a cada duas HE executadas diariamente e não só a partir de 

3 HE executadas diariamente; 

10 – Aumento da estabilidade para aposentando de três meses para 12 meses;

11 - Ampliação dos cursos de 40 hs gratuitos, de 10 para 12 turmas em parceria com o 

Instituto Avançar, e mais 200 meias-bolsas para curso técnico semipresencial de 

Telecomunicações com o SENAI, para empregados da Empresa, sócios do SINTTEL/RS;



12 - Reajuste adicional nos salários de mais 3,44% em junho, nos salários dos OSC, oficial de 

rede, Operador de DG e Técnico ADSL (funções que não foram reclassificados para 

multifuncionais);

13- Reclassificação imediata para multifuncional, dos OSC, que fizeram prova multifun-

cional e foram aprovados serão  reclassificados;

14 – Reclassificação dos demais OSC, que não passaram nas provas para multifuncionais ou 

não fizeram as provas, que tiverem mais de 3 anos de trabalho na SEREDE, que estejam na 

ativa (não afastados por saúde), conforme forem abrindo novas vagas de multifuncionais até 

31/01/2018. E os que não forem reclassificados até lá, a partir de 1º de fevereiro de 2019, 

serão reclassificados automaticamente para multifuncional sem necessidade de teste e sem 

critérios baseados em indicadores;

15 – Empresa passa o oferecer para seus empregados, um incentivo de R$ 150,00 reais/mês 

para colocar kit/gás, no seu carro locado; 

16 – Reajuste do PISO do GA nível I para R$ 3.590,00 reais;

17 - Mudança de critério para reclassificar Técnico de Dados I, II e III, além do tempo de 

serviço necessário, contempla aqueles que estiverem cursando regularmente o II semestre 

do curso Técnico.(não podem só se inscrever no curso);

18 – Empresa se comprometeu no prazo de 90 dias, achar uma alternativa para os casos em que 

o material tem que ser carregado dentro dos veículos, para que isto aconteça com os devidos 

cuidados de segurança, para que não gere também uma infração pelo código de trânsito;

19 – Empresa se comprometeu no prazo de 90 dias, a apresentar um estudo sobre o risco de 

periculosidade, para as seguintes funções de: Operador de DG, Técnico de ADSL, Técnico de 

Dados e DTH, que o Sindicato, reivindica o pagamento do adicional de 30% de periculosidade; 

20 - Reajuste de 2% no valor do ponto da RV, mais algumas melhorias no modelo de RV da 

Empresa, citados abaixo:

 a) Passa a pagar o CRFE (troca de FE's): quantitativo de 03 pontos no valor de R$ 1,00 

cada ponto; 

 b) Repetidas: a medição será de forma individual e não coletiva, mantendo-se os 

mesmos valores praticados (melhorando o pagamento para quem tem menos 

repetidas). 

 c) DTH: a empresa manterá o modelo atual de RV acrescido do pagamento de R$ 1,00 

adicional, a contar do segundo ponto (independentemente do número de pontos 

adicionais), esta regra também abrange o multifuncional; 

 d) Dados: a empresa mantém os valores praticados, adicionando o pagamento da 

ordem de serviço da Wi-Fi no valor de R$ 2,00, a partir da primeira atividade executada; 

 e) TUP: no item disponibilidade, o valor do bônus aumenta de R$ 300,00  para R$ 

400,00, quando atingido 85% da disponibilidade; 

 f) Bônus de redução de entrante (OSC, técnico ADSL e multifuncional): passará a ser 

medido de forma individual. 

 g) Setor de Manutenção: passará a receber pela execução de cada KIT2 (troca de 

armário) o valor de R$ 68,89 (sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) 

 20 – Os demais ítens do ACT 2017, não citados, permanecem com a redação anterior, 

no ACT 2018.
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