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TRABALHO SEM DIREITOS É ESCRAVIDÃO! 
JUNTE-SE  AO SEU SINDICATO. FILIE-SE!

ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA PROCISA
As trabalhadoras e trabalhadores na PROCISA no estado do RS aprovaram, em 

assembleia soberana realizada no dia 15 de outubro, em Porto Alegre, a Pauta de 
Reivindicações visando a negociação do ACT 2018-2020 (vigência a ser definida em 
mesa de negociação). 

A pauta de reivindicações aprovada pela categoria, já foi enviada à empresa 
pelo SINTTEL no início de novembro, que também cobrou a construção de um 
calendário das rodadas de negociação, bem como o local destes eventos, enfatizando 
a preferência por Porto Alegre, assim como a ABERTURA IMEDIATA DAS 
NEGOCIAÇÕES. A Procisa até o momento apenas sinalizou que as negociações serão 
com o Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de 
Sistemas e Redes de TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações 
(SINSTAL), sindicato patronal. 

O Sindicato também reforçou que consta pendente o instrumento normativo 
concernente aos valores retroativos ajustados e acertados com as trabalhadoras e os 
trabalhadores, aprovados na assembleia citada anteriormente e que poderá ser obra 
dos trabalhos que serão agendados.

Lembramos que a vigência do Acordo não está acordada entre as partes. O 
SINTTEL-RS acredita ser melhor garantir um ACT 2018-2020, negociando as 
cláusulas econômico-financeiras, mediante aditivo, em maio de 2019, conforme 
consta no item 25 da pauta de reivindicações. 

ENTRE OS PRINCIPAIS PONTOS DA PAUTA APROVADA ESTÃO:
 Reajuste salarial linear de 100% do INPC + ganho real de 5%;
 Piso salarial de R$ 2,500,00;
 Cesta básica de R$ 500,00/mês;
 Auxílio alimentação (VR/VA) de R$ 28,00;
 Auxílio creche-babá de um salário mínimo nacional;
 Licença-maternidade de seis meses;
 Ampliação da licença-paternidade para 20 dias contínuos;
 Garantia da data-base em 1º e maio e negociação de renovação das cláusulas 

econômicas em maio de 2019;
 Reajuste dos demais benefícios pelo mesmo índice do salário (INPC + 5%)
 Não ao ASSÉDIO MORAL e SEXUAL, entre outras questões. 



Dados Profissionais:

Empresa:  Função:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSS

Matrícula:

Ativo(a) Pensionista

FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Data de Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

Modalidade de Desconto

          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 pela Fundação Atlântico.

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário

Dependente CPF Data de Nascimento Parentesco
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