
ATENÇÃO TRABALHADORAS(AS) NA EZENTIS

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas 
Telefônicas do Estado do Rio Grande do Sul � SINTTEL/RS, entidade sindical de primeiro grau, com 
sede na rua Washington Luiz, nº 572, em Porto Alegre/RS vem, por seu presidente -  Gilnei Porto 
Azambuja -  convocar os empregados da empresa Ezentis Serviços Engenharia e Instalações de 
Comunicações S\A para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 12 
de setembro de 2019, nos locais e horários, abaixo indicados, a �m de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:

1) Análise e deliberação sobre a proposta da empresa para celebração do Acordo Coletivo de 
Trabalho e;

2) Na hipótese de rejeição da proposta da empresa para celebração do instrumento coletivo de 
trabalho, deliberar sobre a paralisação coletiva dos trabalhos (greve) e/ou outras formas de mobili-
zação.

HORÁRIO: 1ª chamada às 07h30min e 2ª chamada às 08h � LOCAL: ESTEIO � Rua Cristóvão 
Colombo, 873, BR 116. 

HORÁRIO: 1ª chamada às 08h e 2ª chamada às 08h30min - LOCAIS: CANOAS: André Nicheli, 
301 � Centro \ TRAMANDAÍ: Rua Otávio Rodolfo dos Santos, 481 - Bairro Fermino; NOVO 
HAMBURGO: Rua Tupiniquins, 51 - Bairro Ideal; SANTA CRUZ: Rua Borges de Medeiros , 707 � 
Centro; SANTO ÂNGELO - Av. Brasil, 1000 - Bairro Centro; CAXIAS DO SUL: Rua Pedro Zago n, 578 - 
Loteamento São Carlos; PASSO FUNDO: Rua Lava Pés, 2281 - Bairro Nonoai; PELOTAS - Rua Osmar 
Schuch, 344 - Bairro Três Vendas; URUGUAIANA: Rua Estilac Leal, 525  - Bairro Cabo Luiz Quevedo; 
e SANTA MARIA: Travessa Mariano da Rocha, 48 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

*As deliberações dos empregados dar-se-ão pelo somatório dos votos de todas as reuniões da 
assembleia, cuja contagem ocorrerá em Canoas.

Porto Alegre, 05 de setembro de 2019.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente
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A assembleia foi convocada através de 
Edital publicado no jornal Correio do Povo 
no dia 6 de setembro e transcrito abaixo. 
Nele foram de�nidos os locais onde tem 
mais empregados da Ezentis, para reunir os 
trabalhadores e analisar e deliberar sobre a 
proposta negociada entre as partes.

A Direção do SINTTEL-RS esteve reunida 
com a Direção da EZENTIS, em dois 
momentos e  não conseguiu negociar uma 
proposta aceitável, em função da Empresa 
não solucionar as pendências existentes, 
propor um reajuste mínimo, manter as 

ameaças de mudanças desfavoráveis aos 
seus empregados e não solucionar as 
questões relativas à segurança de trabalho.

A proposta da Direção do SINTTEL-RS é 
rejeitar esta proposta e aderir a GREVE 
UNIFICADA dos  trabalhadores da EZENTIS,  
a  partir de 16 de setembro, nos três estados 
da região Sul (RS,SC e PR), que já foi 
deliberada em SC e PR, para acontecer junto 
conosco, aqui no RS, pois a Empresa, além 
de não resolver problemas antigos, ainda 
não cansa de criar novos problemas para 
seus trabalhadores.

 SINTTEL-RS CONVOCA OS(AS) TRABALHADORES(AS) DA 
EZENTIS A PARTICIPAREM DAS ASSEMBLEIAS NO DIA 12 DE 

SETEMBRO, PARA DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE 
RENOVAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO



SINTTEL-RS DENÚNCIA ACIDENTE FATAL NA EZENTIS PARA O SETOR DE 
FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO TRABALHO MPT-RS, COBRANDO UMA FISCALIZAÇÃO EXTERNA
A Direção do SINTTEL-RS encaminhou denúncia sobre o acidente fatal na Ezentis, para que se 

evitasse novos acidentes, como o que aconteceu. Estranhamente, a Empresa, neste mesmo período, 
encaminhou um laudo técnico para o Sindicato, onde declarava que o risco de acidente teria reduzido  
e a periculosidade seria cortada.

O SINTTEL-RS, após consultar trabalhadores da EZENTIS, questionou vários itens deste laudo, 
justi�cando a manutenção do pagamento deste adicional de periculosidade, pois o risco não está 
bem administrado, como falam, tanto é, que nem os extintores de incêndios dos veículos, estavam 
adequados e nem o pessoal devidamente treinado.

VEJA PORQUE NÃO DEVEMOS ACEITAR A PROPOSTA 
DE RENOVAÇÃO DO ACT ADMITIDA PELA EMPRESA
1 - Para que não haja mais acidentes fatais na EZENTIS, precisamos melhorar as condições de 

trabalho, reduzir pressão e cortes no salário;
2 - Para que não seja cortado o pagamento do adicional de periculosidade dos trabalhadores da 

Empresa, sem eliminar os riscos de acidentes;
3 - Para que não se implemente as escalas ou turnos de forma forçada pela EZENTIS, através de 

acordos individuais, coagindo os trabalhadores a aderirem;
4 - Para que regularize todas as pendências de padronização de procedimentos (promoção para 

técnico de quem tem CREA, periculosidade para quem deve receber, para mesma função, o mesmo 
salário, deve ser pago e devolução de valores que foram cortados nos salários de forma abusiva);

5 - Para que não continue descumprindo o ACT na operação da rede externa (pagamento de valor 
menor do tíquete, locação de carros, auxílio-creche e de �lho especial e plano de saúde a seus 
empregados deste contrato);

6 � E para que a Empresa ofereça um melhor reajuste salarial e aceite nossas propostas da pauta 
de reivindicações, para todos os seus empregados e não só o reajuste proposto.

OS TRABALHADORES  DA EZENTIS EM SANTA CATARINA E PARANÁ 
TAMBÉM TÊM ESTES PROBLEMAS NÃO RESOLVIDOS E, POR ISTO, 

DECRETARAM GREVE A PARTIR DE 16 DE SETEMBRO. 

AGORA É CONOSCO!  GREVE UNIFICADA JÁ!

A EMPRESA OFERECE:
 INPC - data base 1° agosto de 3,16% no reajus-

te dos salários e demais bene�cios que 
compõem as cláusulas econômicas do ACT, 
exceto diárias;

 Inclusão de cláusula no ACT para locação de 
veículos;

 Pagamento das locações dos veículos para o 
dia 10 dos agregados novos;

 Para os contratos de locações antigos, a 
possibilidade de optar pelo contrato dos 
agregados novos no valor de R$ 1.330,00;

 Inclusão no plano de saúde para casais homo-
afetivos com união estável.

EMPRESA RETIRA DIREITOS
 Implantar tipos de escalas de trabalho:
 Escala Espanhola - Semana de 5 dias (segun-

da à sexta-feira, 40h) seguida de semana de 6 
dias (segunda à sábado, 44h);

 Escala 6x2 Mista - Trabalho 6 dias para folgar 
2 juntos, sendo garantido um �nal de semana 
sábado e domingo por mês;

 Escala 12x36 - somente para um grupo pe-
queno de funcionários no período noturno;

 Escala Mista - A escala prevê no máximo 5 
dias consecutivos de trabalho, garantindo 8 
dias de descanso ao mês, sendo um destes  
domingo;

 Retirada do tíquete de HE até 2 horas traba-
lhadas;

 Sem reajuste nas diárias (estadias);
 Sem reajuste na locação dos veículos.

PLR COM METAS ATÉ DEZEMBRO 2019
 100% das APRs preenchidas; 
 Efetuar as correções do registro do ponto no 

prazo estipulado;
 Absenteísmo de 1% . 


