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B O L E T I M

Nº 2188

PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO ACT
É REjEITADA EM ASSEMBLEIA

EzEntis

 trabalhadores solicitam retomada das negociações, 
já se preparando para a greve, se necessário

Trabalhadores empregados na Ezentis, na sexta-
-feira, dia 6\10, reunidos em assembleias na Capital 
e Interior, rejeitaram por unanimidade a proposta 
apresentada pela empresa, para renovação do Acor-
do Coletivo de Trabalho 2017/2019.

Os trabalhadores exigem um reajuste melhor 
nas cláusulas econômicas, solução para o paga-
mento das horas-extras, que já gerou protestos no 
mês passado, solução para problemas crônicos, 
tais como equiparação salarial para empregados na 

mesma função, pagamento de periculosidade para 
todos os técnicos expostos ao risco, etc. 

Foi deliberado também que a direção do sindi-
cato buscasse agendar com a Ezentis uma nova reu-
nião imediatamente. Isto aconteceu nessa segunda-
-feira, dia 9/10, quando a empresa se comprometeu 
a reunir com o sindicato no próximo dia 17\10. Ten-
tamos antecipar esta reunião, mas a empresa não ti-
nha disponibilidade de datas anteriores.

Reajuste nos salários: 10% retroativos a 1/08/17
Reajuste no piso: 10%
PLR: 2 (dois) pisos reajustados em 5%.
VR: R$ 30,00 – aos domingos e feriados com 10h de 
trabalho ininterruptas acrescentar mais 2 (dois) VR. 
Nos casos de deslocamento acima de 100 km da base 
do trabalhador acrescentar mais 1(um) VR.
Creche: reajustado em 5% para pais e mães.
Diárias: reajustadas em R$ 100,00 para hospedagem, 
lançamentos no SGS e o adiantamento para as despe-
sas creditar nas contas no ato da viagem.
Compensação de horas ou pagamento de horas-
-extras: pagar 100% das horas-extras.
Pagamento da periculosidade: Pagamento da pe-
riculosidade para todos empregados antigos, pois 
muitos trabalhadores que exercem as mesmas fun-

Vejam a contraproposta encaminhada pelos empregados

AGORA É COM A EZENTIS, DEFINIR SUA NOVA PROPOSTA

ções expostas ao mesmo risco, não recebem pericu-
losidade, enquanto os novos contratados tem este pa-
gamento regularizado.
Sobreaviso: início às 17h30min, excluindo o 2° turno 
de trabalho, pagamento integral sem os intervalos das 
jornadas. Não descontar horas-extras do sobreaviso.
Veículos: equipar todos carros com ar condicionado, 
e não só os novos.
Limpeza do Site: os trabalhadores não farão serviço de 
zeladoria, capina, roçada e a limpeza do site.
Adequação dos cargos e salários imediatamente: 
para correção imediata do descritério de trabalha-
dores que realizam a mesma atividade e têm salários 
e funções diferentes.
Cursos de qualificação solicitados: aplicados ime-
diatamente, para não ficar só na promessa.



SINTTEL CONVOCA ASSEMBLEIA DOS EMPREGADOS
NA EZENTIS, NO DIA 17/10, PARA ANALISAR A NOVA 

PROPOSTA DE ACT E DECIDIR SE ACEITA
 OU DELIBERA SOBRE A REALIZAÇÃO DE GREVE

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES MESAS TELEFÔNICAS NO ESTA-
DO DO RIO GRANDE DO SUL – SINTTEL/RS, entidade sindical de primeiro grau, com sede na rua Washington Luiz, nº 572, em Porto 
Alegre/RS, vem por seu presidente Gilnei Porto Azambuja convocar os empregados da EZENTIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTA-
LAÇÃO DE COMUNICAÇÕES S/A, associados ou não, para Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 17/10/2017, nos 
locais e horários abaixo indicados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia*:
– Análise e deliberação da proposta da empresa para o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019;
– Análise e deliberação da proposta de PLR 2017;
– Análise e deliberação sobre a paralisação coletiva dos trabalhos (greve) e
– Análise e deliberação sobre outras formas de mobilização.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Horário: 17h em primeira chamada
               17h30min em segunda chamada 
– Novo Hamburgo – Rua Tupi, 401 – Bairro Rio Branco
– Litoral / trAMADAÍ – Av. Ubatuba de Farias, 110 – Centro
   Em frente ao reservatório da CORSAN

Horário: 17h30 em primeira chamada
               18h em segunda chamada 
– Santa Cruz do Sul – Rua Sete de Setembro, 771
– Santa Maria – Av. Rio Branco, 601/sala 301

– Caxias do Sul – R. Dom José Barea, 893        
– Passo Fundo – Rua General Osório, 964/sala 103
– Pelotas – Rua Voluntários da Pátria, 1266
– Santo Ângelo – Rua Jaci Rodolfo Klein, 286
– uruguaiana – R. Delavigne Coccaro, 804 – Vila Júlia

* As deliberações dos empregados dar-se-ão pela soma dos votos de todas as reuniões da assembleia, cuja contagem ocorrerá na 
reunião designada em PortoAlegre/RS.

Porto Alegre, 10 de outubro de 2017.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente

Horário: 18h em primeira chamada
               18h30min em segunda chamada

Horário: 18h30min em primeira chamada
               19h em segunda chamada
– Porto Alegre – Sede II – R. Gen. Auto, 349 – Centro Histórico

O grupo espanhol Ezentis informou que sua filial no Brasil fechou acordo com a 
operadora de telecomunicações Vivo para a renovação e ampliação de quatro contra-
tos de operação e manutenção de infraestrutura de rede móvel, segundo comunicado 
publicado na segunda-feira, dia 28 de setembro.

O contrato refere-se à infraestrutura de redes localizadas em 10 estados do 
Sudeste, Nordeste e Sul do país, assim como manutenção da rede de infraestrutura interna no 
estado de São Paulo.

Os contratos têm prazo até setembro de 2018 e um volume de contratação de aproximadamente 
R$ 498 milhões.

* Fonte: Agência Reuters

GRUPO ESPANHOL EZENTIS RENOVA CONTRATO 
COM A VIVO POR R$ 498 MILHÕES ATÉ SETEMBRO/2018
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