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NÃO ACREDITE EM BOATO, CONFIE NO SINDICATO!
NÃO FIQUE SÓ, ASSOCIE-SE E FORTALEÇA O SINDICATO!

ATENÇÃO TRABALHADORES NA LIQ!

Dia 09/07 empresa e represen-

tação sindical estiveram reunidas 

para mais uma rodada de negocia-

ção. A LIQ manteve a choradeira, 

não apresentou proposta e insistiu 

na  proposta inicial, já rejeitada na 

mesa pela representação dos 

trabalhadores. 

A Comissão Nacional de Nego-

ciação (CNN) manteve o valor de 

R$ 223,00 para PPR, valor este 

superior ao pago no ano anterior.

A representação patronal sinali-

zou o início da negociação para 

ACT  e continuidade da discussão 

do PPR-2017 para reunião agen-

dada inicialmente para dia  03/08, 

mas que posteriormente foi prorro-

gada para 17/08, à pedido da 

empresa.

ACORDO COLETIVO 2018

DATA BASE JULHO
Índice para reposição salarial 

pelo INPC ficou em 3,53%. 

As propostas das reuniões 

anteriores constam nos boletins 

divulgados no site do  SINTTEL-RS 

no l ink "BOLETINS" com os 

seguintes número:  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. Por-

tanto, foi sugerido que a empresa 

faça uma composição, com adian-

tamento da PPR 2018. 

 PPR 2017 e ACT- 2018



TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!

 

 

ASSOCIE-SE

 

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

 

(   ) A?vo  

            

(  ) Fundação

                

(  ) Aposentado(a)INSS  

              

(  ) Pensionista

 

MATRÍCULA

 

MODALIDADE DE DESCONTOS

 
 

Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto do meu salário, o pagamento das

 

mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sin?el.

 
                              

( 

  

) Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou Fundo de Pensão

 
                              

( 

  

) Débito em conta –

 

Banco: ___________Agência:________Conta Corrente:______________________

 
                              

(

   

) Boleto bancário

 
 

 

_________________________________, de ____________________de _______.

 
                                                                             

(local)

 
 

_______________________________________

 

Assinatura do(a) Titular

Presidente___________________________________________________
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Reproduz e Divulga

Fortalecer o sindicato da 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 significam melhores condições para o enfrentamento das 
várias demandas de lutas. Consulte o www.sinttelrs.org.br para conhecer um pouco da 
história do SINTTEL/RS, da luta dos telefônicos e outras informações sobre ACT's, 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.


