
Análise de deliberação da 
CONTRAPROPOSTA da 

empresa para celebração do 
ACT 2019/2021 e PLR 2019

ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA

O SINTTEL-RS convoca os trabalhadores na Ericsson para a Assembleia Geral Extraordinária 
que tratará da Renovação das Cláusulas (econômicas e sociais ao ACT 2019/2021) e PLR 2019. 
A assembleia acontece na Sede I do Sindicato na rua Washington Luiz, 572 – Centro Histórico, 
Porto Alegre – no dia 04 de novembro de 2019, às 18h em primeira chamada ou 18h30min em 
segunda chamada, com a seguinte Ordem do Dia:

1° - Assembleia de Pauta - Análise e deliberação da CONTRAPROPOSTA da empresa para 
celebração do ACT 2019/2021 e PLR 2019;

2° - Autorização à diretoria deste sindicato para negociar, assinar acordo coletivo e/ou 
convenção coletiva de trabalho, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio 
coletivo e firmar acordo nos respectivos autos.

Porto Alegre, 29 de outubro de 2019.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente
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Hora: 

18h (1ª cham.)18h30min (2ª cham.)
Local : SEDE I Rua Washington Luiz, 572 -Centro Histórico

Po�o Alegre

DO TAMANHO DA LUTA, SERÁ O TAMANHO DA CONQUISTA



A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL DOS TRABALHADORES 

Os sindicatos são organizações de represen-

tação dos interesses dos trabalhadores, criadas 

para compensar o poder dos empregadores na 

relação contratual, sempre desigual e reconhe-

cidamente conituosa, entre capital e trabalho. 

Nascem na primeira metade do século XIX como 

reação às precárias condições de trabalho e 

remuneração a que estão submetidos os traba-

lhadores no capitalismo.

Ao final do século XIX, os sindicatos obtive-

ram reconhecimento institucional nos principais 

países industrializados. Desde então, têm 

exercido papel fundamental na organização da 

classe trabalhadora para a luta por uma socie-

dade justa e democrática, pressionando pela 

ampliação dos limites dos direitos individuais e 

coletivos ainda hoje estreitos em muitos países, 

entre os quais o Brasil.

No Brasil, os sindicatos são atores sociais 

que reivindicam e organizam a classe trabalha-

dora no contexto de uma democracia represen-

tativa e também participativa, como previsto na 

Constituição Federal de 1988.

DIREITOS DOS TRABALHADORES 

E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

As negociações coletivas ampliam direitos 

garantidos por lei e avançam em novas con-

quistas para os trabalhadores.

Uma das principais atribuições das entidades 

sindicais é a prática de negociações coletivas, 

que asseguram aos trabalhadores por elas 

representados a possibilidade de ampliar direitos 

garantidos por lei e adquirir novas conquistas.

Importância dos sindicatos na fiscalização  

dos direitos dos trabalhadores 

A instituição que melhor atua para assegurar 

o cumprimento dos direitos e denunciar os 

abusos é o sindicato.

Conquistado um direito, pela legislação ou 

pela negociação coletiva, a grande dificuldade, 

muitas vezes, é garantir que ele seja implemen-

tado. Os direitos trabalhistas, é sabido, são 

muito desrespeitados no país. A falta de fiscali-

zação, por negligência do poder público ou 

insuficiência de fiscais para atender todo o 

território nacional, faz com que o cumprimento 

da lei e dos Acordos ou Convenções Coletivas 

nem sempre seja observado.

A instituição que melhor atua para assegu-

rar o cumprimento dos direitos e denunciar os 

abusos é o sindicato. No contato cotidiano com 

os trabalhadores, o sindicato toma conhecimen-

to das circunstâncias e das ocorrências que 

ferem a lei e os acordos e Convenções Coletivas 

e que aviltam direitos garantidos. Desde situa-

ções como a do trabalho escravo e os acidentes 

de trabalho, passando pelos constrangimentos 

morais e psicológicos, até o excesso de jornada e 

o  descumprimento das obrigações trabalhistas 

mais básicas, o sindicato atua como um fiscal 

atento.

Muitas das denúncias que chegam às autori-

dades fiscalizadoras e ao Ministério Público 

partem dos sindicatos, que, assim, operam para 

que as leis saiam do papel e, efetivamente, 

cumpram as funções para as quais foram apro-

vadas.

As negociações coletivas e a atuação fiscali-

zadoras em que se envolvem os sindicatos de 

trabalhadores contribuem não só para a melho-

ria da vida de seus representados, mas também 

para evitar a morosidade.

OS SINDICATOS NASCEM COMO REAÇÃO ÀS PRECÁRIAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO A QUE ESTÃO 

SUBMETIDOS OS TRABALHADORES NO CAPITALISMO

TRABALHADOR, A TUA PARTICIPAÇÃO É IMPORTANTE!
CONHECE E VEM PARA O TEU SINDICATO.

FILIA-TE. JUNTOS, SOMOS FORTES!


