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       EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
       ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES 
DE MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINTTEL/RS, por seu presidente, 
Gilnei Porto Azambuja, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os empregados 
integrantes da categoria prossional representada pelo SINTTEL-RS, empregados nas empresas CLARO 
S/A, AMERICEL, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA,  STAR ONE S/A, PRIMESYS 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS  S/A, TELMEX DO BRASIL LTDA, NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  
associados ou não, a comparecer em assembleia geral que será realizada no dia    25 de novembro de 
2020, às 11h45 em primeira chamada e às 12h00, com qualquer quórum, a m de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 
1) Aprovação da realização de assembleia Virtual, suprindo a omissão estatutária quanto às condições de 
convocação e realização de Assembleia em Estado de Calamidade Pública, em atendimento às 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Decretos do Governo do Rio Grande do Sul, 
visando evitar aglomerações devido ao perigo de contágio pelo Coronavírus – COVID-19; 
2) Apreciação e Deliberação referente à proposta de ADITIVO ao Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 
2019/2021 e PPR 2020 apresentada pela empresa;
3) Autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho;
4) Autorização para o SINTTEL-RS formular protesto judicial, instaurar Dissídio Coletivo e rmar acordo nos 
respectivos autos. Por conta da pandemia da Covid-19, a assembleia dar-se-á em ambiente virtual, 
observada a seguinte dinâmica: a) A sessão da assembleia será online, no dia 25\11\2020, das 12h 
às 14h, através de uma  transmissão ao vivo no Facebook do SINTTEL-RS, visualizando as publicações, 
ou acessando o menu > Watch, opção > Ao Vivo, com os devidos esclarecimentos sobre a proposta de 
renovação do ACT, bem como esclarecimentos para procedimentos de votação; b) Em ato contínuo, o 
Sindicato comunicará a abertura da votação, que será realizada por meio de formulário, acessando 
através do site da entidade (www.sinttelrs.org.br), no qual o empregado deve responder SIM (aprova a 
proposta), NÃO (rejeita a proposta) ou  ABSTENÇÃO (abstém-se da proposta). Somente serão recebidos os 
votos enviados no período que terá início às 12h de 25\11\2020, e será encerrada às 14h deste 
mesmo dia, quando em seguida será feita a apuração; c) O resultado da assembleia será informado 
assim que os votos forem apurados e validados ou, no máximo no dia seguinte, ou seja, dia 
26\11\2020, via notícias e boletins eletrônicos do Sindicato. 

Gilnei Porto Azambuja Presidente do SINTTEL-RS 
Porto Alegre, 20 de novembro de 2020.  

Gilnei Porto Azambuja
Presidente

ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA CLARO
SINTTEL-RS convoca todos os trabalhadores na CLARO, para deliberarem a respeito da proposta de 

ADITIVO ao ACT 2019/2021 e PPR 2020 apresentada pela empresa.
Convocamos TODOS os trabalhadores na CLARO S/A, AMERICEL, EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, STAR ONE S/A, PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A, TELMEX DO 
BRASIL LTDA, NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S/A para ASSEMBLEIA Geral que acontecerá no dia 25 de 
novembro, quarta feira, por videoconferência, conforme o Edital de Convocação. A assembleia será 
realizada virtualmente através de videoconferência e transmitida ao Vivo pelo Facebook do Sinttel.

Todas as dúvidas referentes a proposta poderão ser esclarecidas pelo e-mail sinttelrs@sinttelrs.org.br 
até o dia da assembleia.

VEJA NO VERSO O RESUMO DA PROPOSTA FINAL DE ADITIVO AO ACT 2019/2021 e PPR 2020
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RESUMO DA PROPOSTA FINAL DE ADITIVO AO ACT 2019/2021 e PPR 2020 NA CLARO

1) ABONO SALARIAL: Pago de uma única vez até o dia 10/12/2020 no valor de 50% do salário xo 

nominal do empregado em 31/08/2020 observando os valores limites de R$ 1.300,00 para pagamento míni-

mo e R$ 2.500,00 para pagamento máximo. Não tem incidência de encargos (INSS e IR).

A data de pagamento depende de aprovação em  assembleia com a devida formalização pela federação 

até o dia 30/11/2020.

Vale destacar que esse percentual e limites do abono signicam uma equivalência de reajuste de percen-

tuais iguais ou acima do índice da inação do período para cerca de 80% dos trabalhadores.

Estão excluídos da presente cláusula os cargos Gerentes, Consultores, e Diretores com classicação funci-

onal G1, G2, GS1, GS2, CS1, CS2, CSR1, CSR2, DIR1, DIR2, CEO, VP E PRE.

Empregados ativos em 31 de agosto 2020 e que foram desligados nos meses de setembro, outubro e 

novembro receberão o abono pró-rata na fração de 1/12 avos ao mês proporcional a data do desligamento.

O presente Abono Salarial não se aplica aos aprendizes para os quais será aplicado na íntegra o disposto 

na Lei nº 10.097/2000.

2) PPR 2020: Os critérios do programa de PPR 2019 permanecem inalterados, isso signica uma elegi-

bilidade mínima de 30 dias assim como os demais itens que mantém o nosso programa entre os mais 

agressivos do mercado, com a possibilidade de pagar até 3,6 salários para os empregados. 

ELEGIBILIDADE: Elegibilidade mínima ao programa de 30 (trinta) dias, excetuam-se dessa elegibilidade 

empregados no período de experiência ou desligados durante o mesmo, além dos Jovens Aprendizes.

DATA DE PAGAMENTO: O pagamento do PPR 2020 deverá ocorrer até 31/03/2021.

MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO ÚLTIMO ACORDO DE PPR 

3) DESCANSO DE FINAL DE ANO:  A Claro dispensará do trabalho seus empregados por ½ (meio) 

período, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020, sem prejuízo do salário e do DSR. Excetuam-se das condições 

desse item as áreas que tenham funcionamento em razão do atendimento a clientes e operações da empresa, 

as atividades inadiáveis, áreas com regimes de escalas de trabalho e plantões, as que representem risco para 

o negócio em sua interrupção ou ainda por condição excepcional por denição da empresa. As áreas ou ativi-

dades elencadas como exceções acima, poderão gozar e ter esse período abonado em outro dia. O dia deve-

rá ser avaliado pelo gestor, respeitando as demandas do negócio assim como as escalas e jornadas de traba-

lho do empregado.

4) FÉRIAS INCENTIVADAS: A partir da aprovação do acordo, as férias gozadas no mês de dezembro que 

tiverem o período concessivo, que coincidam com os dias 25/12 e 01/01, terão 2 dias adicionais acrescidos no 

retorno das férias. O período de férias deverá ser previamente acordado com o gestor imediato, respeitando 

as características e o momento das áreas de negócio. Para o ano de 2020, excepcionalmente, o aviso de férias 

poderá ser inferior a 30 dias, objetivando o acesso ao benefício ainda neste ano. 

5) HORÁRIO FLEXÍVEL: Os horários de trabalho dos empregados das áreas administrativas poderão ser reali-

zados de forma exível em seu horário de entrada e saída desde que respeitem a carga horária diária e a jornada 

de trabalho do empregado. O horário de trabalho exível deverá ser previamente acordado com o gestor imedia-

to. Excetuam-se previamente das condições dessa cláusula as áreas que tenham funcionamento em razão do aten-

dimento a clientes e de operações da empresa, áreas com regimes de escalas de trabalho e plantões, que depen-

dam de horário xo para funcionar ou ainda por condição excepcional por denição da empresa. 

6) CONVÊNIO FARMÁCIA: A Claro disponibilizará convênio Farmácia para todos os trabalhadores com 

desconto em folha de pagamento em 2021. 

7) DAS CONDIÇÕES DO TELETRABALHO: As partes se comprometem em formar um grupo de trabalho 

para discutir o tema teletrabalho em até 90 dias após a assinatura do presente acordo. 

8) MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2021. 

CAMPANHA SALARIAL 2020 DOS TRABALHADORES NA CLARO


