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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA VOGEL

 É hora dos trabalhadores fazerem a sua 
parte e pressionarem a Empresa, cobrando 
o reajuste salarial devido!

A VOGEL deveria ter renovado o Acordo 
Coletivo de Trabalho de seus empregados e 
promovido os reajustes necessários nos salários 
e demais itens do acordo, no final do ano 
passado, mas vem enrolando desde lá.

Primeiro, a empresa não atendeu nossa 
solicitação de iniciar as negociações em 
outubro, não mostrando interesse em viabilizar 
agenda de negociação, o que foi muito conveni-
ente para ela, pois evitou de reajustar salários 
no final do ano, com reexo nas férias e 13º 
salário.

Depois, após muita pressão da Direção do 
Sindicato, onde ameaçamos levar a Empresa, 
ao Tribunal, ela atendeu a nossa solicitação, 
mas veio com uma proposta muito ruim, 
onde ela não fazia o reajuste adequado, não 
queria pagar o reajuste retroativo a outubro, 
com todos os reexos necessários, e ainda 
queria retirar itens do atual Acordo bem como 
piorar outros itens.

Fora isto, a VOGEL comunicou ao Sindicato 
que a Empresa não atingiu suas metas, e por-
tanto não haveria pagamento de PPR a seus 
trabalhadores.  Enquanto outras Operadoras 
de Telecomunicação pagam de 2 a 3 salários 
extras a seus empregados todo o ano, a VOGEL 
fica mais um ano sem efetuar este pagamento.

Portanto, ficou claro que a VOGEL usou a 
estratégia de atrasar o início das negociações 
para sua conveniência, pois a proposta que 
trazia era muito ruim, e ganhava tempo, apostan-
do que seus trabalhadores estavam acomodados, 
aceitando estes atrasos, não demonstrando ne-
nhuma revolta ou vontade de reação.

Apostando  nisto, após algumas rodadas de 
negociação em janeiro e fevereiro, sem atingir 
uma proposta razoável, a empresa evoluiu 

em alguns itens, mas a proposta ainda é 
ruim! A direção do Sindicato exige que a 
Empresa reajuste os salários e os demais itens, 
pela inação do período e pague as diferenças 
retroativas a outubro (mas a Empresa nega o 
reajuste dos tíquetes, pois segundo eles a filial 
gaúcha paga um valor muito maior no tíquete ) e 
ainda quer piorar o banco de horas, para que 
seja compensado em 120 dias, retardando as 
compensações e o pagamento das horas extras 
(só é bom para a Empresa).

A direção do Sindicato não pode levar uma 
proposta negociada para a assembleia pior do 
que o Acordo Coletivo que temos hoje, pois isto 
é não apontar uma solução viável para a cate-
goria.

Por isto, estamos convocando os emprega-
dos da Vogel a participar deste ato de protesto 
na frente do portão da Empresa, para demons-
trar sua insatisfação em não ter recebido o 
reajuste nos seus salários e tíquetes ainda, 
quando isto deveria ter acontecido a quatro 
meses atrás, e cobrar da Empresa uma solução 
imediata !

 REAJUSTE JÁ!

NEGOCIAÇÃO DO SINTTEL-RS COM A VOGEL, PARA RENOVAÇÃO DO ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO, NÃO EVOLUI ADEQUADAMENTE NAS NEGOCIAÇÕES
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