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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA VOGEL

DESRESPEITO! VOGEL USA PANDEMIA PARA 
OFERECER REAJUSTE ZERO PARA TRABALHADORES

Num momento de crise sanitária e econômica, onde os trabalhadores já 

estão sendo penalizados de diversas formas e vivendo constantemente 

com a possibilidade de contaminação pela Covid-19, a Vogel, em vez de 

valorizar a categoria, usa a pandemia para ignorar a pauta de reivin-

dicações e oferecer reajuste zero. A data-base da categoria é 1º de outu-

bro e a negociação é referente a 2020. 

Em reunião do SINTTEL-RS no dia 27 de janeiro com a empresa, onde o 

Sindicato esteve representado pelos diretores Juan Sanchez e pela assesso-

ra jurídica Ana Rita, foi dado início à negociação coletiva com a Vogel para 

o reajustar os salários a partir de 1º de outubro de 2020. A empresa ar-

mou já ter conhecimento da pauta de reivindicações, enviada pelo Sindica-

to e, depois de deslar uma longa ladainha, disse que “o cenário econômi-

co indica uma recessão econômica maior em 2021, o que inviabiliza a con-

cessão de reajuste salarial”. Isso, mesmo depois de a própria empresa ter 

reconhecido o crescimento do setor durante a pandemia, conforme já 

havia sido alertado pelo Sindicato. 

PROPOSTA REJEITADA! VOGEL, RESPEITE OS TRABALHADORES
O Sindicato rejeitou a pretensão da empresa de não concessão da 

recomposição salarial. Para a entidade, é fundamental que os salários 

sejam reajustados conforme a pauta de reivindicações apresentada. 

Assim, o SINTTEL-RS requereu a reconsideração da empresa de não con-

cessão de reajuste; a formalização da resposta da Vogel à pauta de reivindi-

cações; e o adiamento da reunião para nova data ainda a ser estabelecida.

UNIDOS SOMOS FORTES!
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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

Dados Profissionais:

Empresa:  Cargo/Função:  Matrícula:

Endereço Profissional:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSSAtivo(a) Pensionista


