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ATENÇÃO TRABALHADORES NA LIQ

NÃO ACREDITE EM BOATO, CONFIE NO SINDICATO!

NEGOCIAÇÃO DO PPR 2017

Em reunião com a empresa no último dia 25 de maio, a LIQ manteve a 
choradeira, não negociou e insistiu na proposta inicial, já rejeitada na 
mesa, pela representação dos trabalhadores.

A Comissão Nacional de Negociação (CNN) manteve a proposta de R$ 
223,00, valor este superior ao pago anteriormente, para avaliação dos 
trabalhadores sobre a mesma.

As propostas foram divulgadas pelo SINTTEL-RS nos Informativos 2235, 
2236,2250 e 2281 todos disponíveis na página da entidade na internet 
(www.sinttelrs.org.br). 

Reiteramos que a proposta dos trabalhadores é de que o valor da PPR 
tenha potencial a ser pago SUPERIOR AO DA PPR 2016. Portanto, foi 
sugerido que a empresa faça uma composição, com adiantamento da PPR 
2018.

O responsável pela Relações Sindicais da LIQ ficou de avaliar e 
apresentar resposta na próxima reunião agendada pelas partes para dia 
29/06.                                        

Empresa tá nem aí para os trabalhadores

Mantém PROPOSTA ESMOLA...   

TRANSPORTE PÚBLICO
Se não houver transporte público para chegar ao local de trabalho, o 

trabalhador não poderá sofrer descontos nos salários por atrasos ou 
ausências. Cabe a empresa disponibilizar transporte alternativo.



ASSOCIE-SE

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!
Fortalecer o Sindicato e sua categoria, através da ampliação do seu quadro de associados, 

indica COMPROMETIMENTO com a luta pela VALORIZAÇÃO do mundo do trabalho e significa 
mais poder de barganha nas negociações com o patrão, na luta por NOVAS CONQUISTAS e na 
DEFESA DOS DIREITOS dos trabalhadores em todas as suas instâncias.Portanto, novos 
associados representam melhores condições para o enfrentamento das várias demandas de lutas. 

Consulte o site do SINTTELRS - www.sintteelrs.org.br - para conhecer um pouco da história 
do Sindicato, da luta dos telefônicos e outras informações sobre Acordos Coletivos de Trabalho 
(ACTs), convênios, planos de saúde (Unimed, Doctor Clin, Centro Clínico Gaúcho, Uniodonto e 
outros), assistência jurídica e saúde do trabalhador, além das colônias de lazer e as sedes I e II. 


