
ATENÇÃO TRABALHADORES NA TELL FREE

ASSEMBLEIA PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DO ACT 2018

ACT (Acordo Coletivo de Trabalho)

O que é e para que serve

Dia: 08/06/2018 – sexta-feira

Horário: 
        9h30m em primeira chamada 
       10h em segunda chamada

Local: – Delegacia Sinttel 
           Av. Rio Branco, 601 / Sala 301 

           Centro – Santa Maria/RS

Pauta: 

Todas essas conquistas são possíveis 
com a participação do trabalhador

O Sinttel/RS lembra a categoria que o ACT 
(Acordo Coletivo de Trabalho) é o mecanismo que 
garante ao trabalhador melhorias das condições 
no trabalho,  além dos direitos garantidos pela CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas), como o au-
mento salarial e do tíquete refeição/alimentação, a 
melhoria do auxílio-creche/ educação infantil e a in-
clusão de itens de cunho sociais econômicos.

Nos últimos anos, os trabalhadores da ca-
tegoria que atuam nos call centers conseguiram 
avanços significativos nas negociações do ACT, 
como a garantia de um piso salarial equiparado ou 
acima do mínimo nacional ou regional, inclusão do 
tíquetes (VR/VA), ampliação de benefícios, bem 
como a permanência de direitos conquistados em 
acordos anteriores.

– Análise e deliberação da proposta para cele-
bração do ACT 2018;

– Autorização à diretoria dessa Sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho e/ou Convenção coletiva 
de Trabalho, instaurar Dissídio Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos.

O PARCEIRO
Porto Alegre  –  Junho 2018
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A representação Sindical pondera em relação a proposta da empresa o seguinte:
O Sindicato registra que para a efetiva negociação, deve haver o reajuste nos salários 

praticados no percentual de 100% do INPC  do período relativo a data-base Março.
Nos benefícios, que seja aplicado o INPC, mais  ganho real nos valores atualmente praticados.   

Portanto, sugerimos A REJEIÇÃO DA PROPOSTA apresentada pela TELL FREE, para que 
possamos, em mesa, retomar a negociação com a empresa na busca de avanços na proposta para 
salários e benefícios.

A empresa propõe o seguinte para avaliação e deliberação dos trabalhadores : 
Mantém data-base Março;
Salários acima do piso – empresa propõe não reajustar os salários;
Para VR – 5,84% , proporcional
Vale refeição R$ 17,12 - para 8h passa para R$18,12; 
      R$13,10 - para 6h passa para R$13,86;
      R$10,80 - para 5h passa para R$11,43;
Co-participação de 10% sobre o valor total do VR;
Para VA – 6,6%, proporcional;
Vale alimentação de R$150,00 para R$160,00 para 8h;
                                  R$112,50 para R$ 120,00 para 6h;
                                  R$ 94,00 para R$ 100,26 para 5h;
       Sem co-participação;
Creche: mantém o valor praticado;
Homologações: a empresa acatará a legislação vigente;
Pagamento de salário propõe 15º dia útil do mês subsequente ao trabalhado.

Assembleia dia 8/6
PARTICIPE!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Tele-
fônicas no Estado do Rio Grande do Sul – Sinttel/RS, por seu presidente Gilnei Porto Azambuja, convoca 
os empregados da TELL FREE BRASIL TELEFÔNICA IP S/A para Assembleia Geral Extraordinária a  ser 
realizada no dia 8 de junho de 2018 às 09h30m em primeira chamada, e às 10h  em segunda chamada, 
na delegacia regional do Sinttel (Av. Rio Branco, nº 601/301 – Centro, Santa Maria/RS), com a seguinte 
ordem do dia: 

1. Análise e deliberação da proposta para celebração do ACT 2018.

Porto Alegre, 04 de junho de 2018.

Gilnei Porto Azambuja

Presidente
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - 2018

NÃO ACREDITEM EM BOATO, CONFIE NO SINDICATO.
NÃO FIQUE SÓ, ASSOCIE-SE E FORTALEÇA O TEU SINDICATO.


