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Reproduz e Divulga

EZENTIS

PROTESTO CONTRA O FIM DO 
PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS 

Trabalhadores também reclamam a falta de negociação para a renovação do ACT

Neste protesto, a direção do sindicato também 
vai esclarecer aos empregados na EZENTIS, sobre o 
risco que os trabalhadores, ainda empregados, estão 
correndo com o início do efeito da Reforma Traba-
lhista, aprovada neste Congresso Nacional de corrup-
tos, que estão mudando a legislação para prejudicar 
os trabalhadores e beneficiar os empresários.

Entre as mudanças que eles propõem, estão: fim do 

Os trabalhadores empregados na EZENTIS foram 
surpreendidos pela empresa com a mudança de procedi-
mento, unilateral de parte dela, ao dizer que não vai mais 
pagar as horas extras a partir de agora e só vai compensar, 
conforme deliberado, semanalmente. 

Esta decisão unilateral afeta o orçamento pessoal dos 
empregados, com redução significativa na sua remune-
ração, sem o pagamento das tradicionais horas-extras.

A coisa não é assim. A empresa, se quer a normali-
dade de sua Operação, tem que tranquilizar o ambiente 
de trabalho e não tumultar com esta redução de custo 
imposta por ela. 

Não bastasse isto, o seu sistema de controle de frequên-
cia, MOSAIC, continua apresentando falhas, e criando 
problemas para os empregados, que acabam tendo que se 
incomodar com cortes indevidos nos salários.

Então, é preciso protestar para mudar estas coisas!

EMPRESA NÃO AGENDA INÍCIO 
DAS NEGOCIAÇÕES DO REAJUSTE 

SALARIAL E RENOVAÇÃO DO 
ACORDO COLETIVO

Há mais de 30 dias a direção do sindicato enca-
minhou à Ezentis a proposta de renovação do Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT). Até 
agora, a empresa sequer marcou 
uma data para iniciar a negociação 
com o Sinttel.

O protesto dos trabalhadores 
também tem esse objetivo: fazer a 
empresa se mexer e iniciar logo a 
negociação, para que aconteçam os 
reajustes necessários.

SINDICATO FORTE, É SINDICATO COM PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES  
UNE-TE EM TORNO DO SINDICATO E RESISTE ÀS INJUSTIÇAS

SINDICALIZA-TE!

A PARTIR DE NOVEMBRO A REFORMA TRABALHISTA APROVADA NO 
CONGRESSO NACIONAL TAMBÉM AMEAÇA OS TRABALHADORES EMPREGADOS

trabalho com jornada certa; 44 horas semanais para o 
BICO institucionalizado: quando precisar eles lhe cha-
mam; negociação individual e não negociações coleti-
vas, via sindicato; negociação abaixo da Lei; prejudicar 
os trabalhadores no seu direito de buscar a Justiça do 
Trabalho; homologações das recissões dos trabalhado-
res, sem a participação do sindicato, para fazer você assi-
nar qualquer coisa e quitar dívidas trabalhistas.



FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Dados Profissionais:

Empresa:  Função:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSS

Matrícula:

Modalidade de Desconto

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      
Presidente               

Ativo(a)

          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 fundo de pensão

Pensionista

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário


