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O SINTTEL-RS VEM BUSCANDO MANTER E PRESERVAR OS 

DIREITOS DOS TRABALHADORES DA REDE EXTERNA/BUCLE 

(ex NUNES), com a empresa EZENTIS BRASIL S.A, tendo em 

vista a ausência de retorno e posicionamento por parte da 

empresa em prazo estipulado à Comissão de Negociação.

Esta conquista refere-se ao pagamento de um abono 

indenizatório estipulado na mediação do TRT-4, em 

outubro/2019, que é devido por direito a estes trabalha-

dores da Rede Externa/BUCLE, contratados e regidos por 

fora do Acordo Coletivo de Trabalho do SINTTEL-RS e, por 

ora, estão acompanhando o ACT de Santa Catarina, 

conforme os autos da mediação na data referida.

A empresa sinalizou para o Sindicato concordando com o 

pagamento no que se refere ao negociado para estes tra-

balhadores e o que resgata o seu período de admissão, 

número de empregados, bem como o tratado na conciliação: 

"mantendo os ajustes rmados na Mediação de nº 0021988-

80.2019.5.04.0000, rmada perante o E. TRT da 4a. Região.." 

O quadro funcional em questão é de 23 trabalhadores, no 

ato da admissão, em 1° de agosto de 2018 e que se requereu o pagamento das diferenças 

dos benefícios dos 12 meses, deste período da contratação a agosto de 2019.

O valor na mediação foi negociado, respectivamente, ao valor da diferença dos 

tíquetes, onde cou estipulado o pagamento de um abono indenizatório exclusivo para 

este benecio, no valor correspondente de R$ 1.500,00, sendo pagos em três parcelas de 

R$ 500,00 no cartão vale alimentação/refeição a partir da carga de julho/21.

Por sua vez o SINTTEL-RS também interveio com a empresa na renovação dos 

contratos de aluguéis dos veículos, pois a Ezentis queria alterar e reduzir os valores de 

locação de R$ 1.063,00 para R$ 920,00 para os que possuem os veículos agregados, 

praticando valores abaixo do contrato vigente, acompanhando em SC, onde o valor está 

em R$ 1.063,00. O contrato possui dois modelos de locação, R$ 1.200,00 e R$ 1.063,00 

e acionamos a empresa para manter e reajustar os valores.

TRABALHADORES EZENTIS REDE EXTERNA - BUCLE / ESTEIO/RS
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QUADRO COMPARATIVO PARÂMETROS
ACTS EZENTIS DE SC E RS - REDE EXTERNA

QUADRO COMPARATIVO REDE EXTERNA EZENTIS:

O 1° quadro de cláusula demonstra a diferença que a Ezentis praticava entre trabalhadores da 
Ezentis com ACT assinado e os 23 trabalhadores do contrato BRS 1 da Rede Externa lotados em 
ESTEIO.
Obs: Lembrando que existem outros trabalhadores da Rede Externa em Canoas do contrato BRS 
2 que estão regidos pelo ACT Ezentis como os demais empregados da empresa.
O 2° quadro de cláusula demostra o ACT Ezentis fechado 2019/2021 com o ACT de SC, onde 
estamos negociando na mediação do TRT-4 um abono indenizatório no valor de RS 1.500,00 
respectivos às diferenças de tíquetes no período de 1 ano (agosto/2018 a agosto/2019 - data base).
Salientamos que o tíquete evoluiu de R$ 16,40 a R$ 18,00 e R$ 24,07 ( jan 2020), devido às 
negociações/mediações e greve.

SINDICALIZE-SE! Quando lutamos juntos, nossa chances de vencer são 
maiores. O Sindicato é a principal ferramenta de luta dos 

trabalhadores e unidos somo sempre mais fortes. Para se sindicalizar, 
acesse o site do SINTTEL-RS (sinttelrs.org.br), acesse a aba “área do 

sindicalizado”. Assim você fortalece a luta e ainda aproveita os 
diversos benefícios de ser sindicalizado. 


