BOLETIM
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Porto Alegre – Setembro/2021

Nº 2603

ATENÇÃO TRABALHADORES
E TRABALHADORAS NA VIVO
A CNN-FITRATELP/VIVO e o
SINTTEL-RS informam aos trabalhadores(as) na VIVO que na última sexta-feira, dia 10/09/21, às
15hs participaram de uma reunião
com os negociadores da VIVO, a
pedido dos representantes da
empresa, para negociar o pagamento do INPC referente ao período de 1°de setembro de 2020 a 31 agosto
de 2021, que cou em 10,42% (já garantido no ACT 2020/2022 vigente).
Os representantes da empresa conrmaram o pagamento do INPC em
todos os benefícios e apenas no salário estão querendo parcelar, argumentando que não estavam esperando o INPC tão alto.
A CNN junto com o SINTTEL-RS não aceitaram a proposta da empresa.
Assim cou pré-agendada outra reunião para o dia 15/09/21, às 16 horas.
Informamos que qualquer alteração será encaminhada para votação
em assembleia para que a decisão seja tomada pelos trabalhadores de
forma soberana.

FIQUE ATENTO À NEGOCIAÇÃO!
JUNTOS, SOMOS FORTES!

FICHA DE FILIAÇÃO
Dados Pessoais:
Nome:

Sexo:

RG:

CPF:

Data de Nascimento:

Estado Civil:

F

M

Naturalidade:

Endereço:
Cidade/CEP:

Telefone:

E-mail:
Nome da Mãe:

Nome do Pai:

Dados Proﬁssionais:
Empresa:

Matrícula:

Cargo/Função:

Endereço Proﬁssional:
Ativo(a)

Fundação

Dependente

Aposentado(a)/INSS
CPF

Pensionista

Data de Nascimento

Parentesco

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:
Boleto bancário

Agência

Conta Corrente

Autorização
A ﬁm de atender as exigências da Lei n. 13.709/18 que regula a Proteção de Dados Pessoais, autorizo o
SINTTELRS enviar meus dados pessoais, inclusive, quanto a ﬁliação a este sindicato ao meu empregador, bem
como a qualquer pessoa jurídica e/ou física para formalização de adesão a convênios de lazer, convênios de
consumo, plano de saúde, cursos, os quais tenham sido expressamente requeridos por mim.

____________________________,____de________________de_________.
(Local)
____________________________________
Assinatura do(a) Titular
Presidente
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