
O PARCEIRO
Porto Alegre – Outubro/2018

BOLETIM

Nº 2334

HORA

8h (1ª chamada)

8h30 (2ª chamada)

LOCAL: Ericsson

Avenida Berlim, 181, 

bairro São Geraldo

Andar Térreo, 

sala do Auditório.

Dia: 29/10

ASSEMBLEIA PARA ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA 

QUANTO AO REAJUSTE DE SALÁRIOS E 

DEMAIS BENEFÍCIOS

A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL DOS TRABALHADORES
Os sindicatos surgiram na primeira metade do século XIX como reação às precárias condições de trabalho 

e remuneração a que estão submetidos os trabalhadores. São organizações de representação dos interesses 
dos trabalhadores, frente ao poder dos empregadores. Exercem  papel fundamental na organização da 
classe trabalhadora para a luta por uma sociedade justa e democrática. 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS - Uma das principais atribuições dos sindicatos é atuar nas negociações 
coletivas, que asseguram aos trabalhadores a possibilidade de ampliar direitos garantidos por lei e adquirir 
novas conquistas. As negociações coletivas contribuem não só para a melhoria da vida de seus 
representados, mas também para evitar a morosidade na resolução de conitos.

DIREITOS DOS TRABALHADORES - A instituição que melhor atua para assegurar o cumprimento dos 
direitos e denunciar os abusos é o sindicato. É sabido que o cumprimento da lei e dos Acordos ou Convenções 
Coletivas nem sempre são observados. No contato cotidiano com os trabalhadores, o sindicato toma 
conhecimento do desrespeito aos direitos assegurados em Acordo ou em lei e garante o seu cumprimento. 
Atua também como fiscal em situações como a de trabalho escravo, acidentes de trabalho, constrangimentos 
morais e psicológicos (Assédio Moral), excesso de jornada, descumprimento das obrigações trabalhistas, 
entre outras situações. Muitas das denúncias que chegam às autoridades fiscalizadoras e ao Ministério 
Público partem dos sindicatos.

NOVOS CONVÊNIOS E SERVIÇOS
Buscando atender melhor às necessidades de seus associados, a direção do Sindicato procurou 

pesquisar para saber o que estava surgindo de novo nesta área, e passou a fazer contatos com novos 
parceiros em potencial. Para ampliar os convênios, o SINTTEL-RS estabeleceu parceria com a MASTERCLIN, 
que tem milhares de empresas e serviços conveniados em todo o Brasil. Com o acréscimo destes novos 
convênios do SINTTEL-RS, além de fortalecer a organização da categoria e contribuir para um sindicato 
forte, com boa representação e bons níveis de sindicalização para negociar os interesses dos trabalhadores 
junto ao patrão, também é uma decisão acertada do ponto de vista financeiro, já que os descontos 
proporcionados pelos convênios são maiores que os valores gastos com a mensalidade, que é de 1% do 
salário básico. Os descontos valem para redes nacionais de Faculdades, Escolas 
Técnicas, Escolas de idiomas, Academias, Restaurantes, Cinemas e Lojas de comércio 
eletrônico, entre outros. 

O Sindicato também tem convênios com plano de saúde, odontológicos e seguro 
de veículos e pode, ainda, firmar convênios com redes regionais, ou estabelecimentos 
locais, indicados pelos próprios trabalhadores.  

CARTÃO DE DESCONTO - Os sindicalizados receberão gratuitamente uma carteirinha 
com código de acesso, que dará direito à rede de descontos da Masterclin. A entrega do 
cartão iniciou na primeira semana de setembro e continuará nos próximos meses. 

Sindicalize-se, fortaleça a luta da categoria e aproveite as vantagens de ser sócio!

NA ERICSSON
ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) 

TODOS E TODAS À ASSEMBLEIA! DO TAMANHO DA LUTA, SERÁ O TAMANHO DA CONQUISTA



Dados Profissionais:

Empresa:  Função:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSS

Matrícula:

Ativo(a) Pensionista

FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Data de Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

Modalidade de Desconto

          Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o 
pagamento das mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sinttel.                    

Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou pela Fundação Atlântico.

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário

Dependente CPF Data de Nascimento Parentesco
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