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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA ALGAR TELECOM

ASSEMBLEIA DIA 15/07 SOBRE TELETRABALHO, PLR 2021 
E APRECIAÇÃO DAS PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES 

         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, entidade sindical de primeiro grau, com sede na rua Washington 
Luiz, nº 572, em Porto Alegre-RS vem, por seu presidente, Gilnei Porto Azambuja, convocar todos os 
trabalhadores (as) na ALGAR TELECOM associados ou não, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 15 de julho de 2021, às 17h30, em primeira convocação, e às 18h, em segunda 
convocação, com qualquer quórum, a m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Apreciar e deliberar sobre a realização da assembleia virtual suprindo a omissão estatutária quanto às 
condições de convocação e realização de Assembleia em Estado de Calamidade Pública e aprovar a prática 
das assembleias virtuais até a apreciação nal da negociação; 

2) Autorização à diretoria do SINTTEL-RS para negociar, assinar Acordo Coletivo de Trabalho, bem como 
para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e rmar acordo nos respectivos autos e; 

3) Análise e deliberação da proposta da empresa para o teletrabalho; 
4) Análise e deliberação da proposta da empresa para PLR 2021;
5) Sugestão das pautas de reivindicações dos (as) trabalhadores (as) das cláusulas sociais e econômicas, 

deverão ser enviadas até o dia 14/07/2021, através do e-mail carla@sinttelrs.org.br;
6) Apreciação das pautas de reivindicações
Justica-se que, por conta da pandemia da Covid-19, a assembleia dar-se-á em ambiente virtual, 

observada a seguinte dinâmica: 
A) No horário designado para início da assembleia, cada trabalhador (a) poderá acessar pela internet o 

endereço eletrônico https://www.facebook.com/sinttelrs, no qual, a diretoria do Sindicato, ao vivo, 
abrirá os trabalhos da Assembleia, apresentará a proposta a ser apreciada e prestará os esclarecimentos 
requeridos pelos trabalhadores; 

B) Em ato contínuo, o Sindicato comunicará a abertura da votação, que será realizada pelo site por meio 
de um formulário, através do link www.sinttelrs.org.br/votar no qual constará a votação dos três itens: 
TELETRABALHO, PLR E APRECIAÇÃO DAS PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES. O empregado deve responder à 
entidade: SIM (aprova a pauta), NÃO (rejeita a pauta) ou ABSTENÇÃO. Somente serão recebidos os votos 
enviados durante a assembleia;

C) Iremos informar o resultado da assembleia posteriormente, em boletim especico;
D)A assembleia estará encerrada após a apreciação das pautas de reivindicações feita pelos 

trabalhadores (as)..

Porto Alegre, 09 de julho de 2021. 
 Gilnei Porto Azambuja 

Presidente 

CONFIRA A PROPOSTA DE PAUTA NO VERSO



                                                      

FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA 
DE TELETRABALHO 2020/2021

A Empresa já esta realizando o pagamento 
mensalmente no valor de R$ 110,00 (cento e dez 
reais) a título de ajuda de custo. Esse valor não tem 
natureza salarial, não integra a remuneração e está 
sendo pago desde outubro de 2020.

VIGÊNCIA/DATA-BASE - A vigência desse 
Aditivo segue o mesmo disposto para o ACT 
2020/2021, ou seja, o período de 1º de setembro 
de 2020 a 31 de agosto de 2021.

Informamos que esta proposta será novamente ne-
gociada na mesma ocasião que o ACT 2021/2022.

PROPOSTA DE PLR 2021
ELEGIBILIDADE: Para o pagamento será neces-

sário que o associado seja admitido até 02/04/2021 
para elegibilidade no 1º semestre ou 03/10/2021 
para elegibilidade no 2º semestre (para apuração 
semestral) ou trabalhado no mínimo 90 dias no ano 
(para apuração anual). 

CRITÉRIOS DE PAGAMENTO: O valor a ser pago 
ao associado semestralmente ou anualmente integral 
ou proporcional será calculado conforme a tabela de 
múltiplos salariais e cargos descritos na Política. Será 
considerado para a base de cálculo, o salário base do 
último mês trabalhado no semestre (junho e dezem-
bro). Os pagamentos deverão ocorrer dentro do 
semestre posterior à contratação das metas, exceto se 
houver negociação diferenciada pelo Comitê de 
Direção da Algar Telecom: 1) Para as metas do 1º 
semestre: a partir de outubro;  2) Para as metas do 2º 
semestre: a partir de abril; e 3) Apuração dos resultados 
anuais: a partir de abril do ano seguinte.

DESLIGAMENTO DA EMPRESA
- MEI (Metas Estratégicas Individuais): Na hi-

pótese de desligamento, a pedido ou não do associa-
do e acordo mútuo, exceto em casos de rescisão por 
justa causa, será vericado o cumprimento das metas 
negociadas até aquela data. Em caso de cumprimen-
to, o valor será pago, de forma proporcional ao 
número e peso das metas atingidas, e na mesma 
data em que ocorrer o pagamento dos demais 
associados da empresa. Será considerado para a 
base de cálculo, o salário base do último mês traba-
lhado no semestre (junho e dezembro).

- Metas Financeiras: Caso cumprido, o paga-
mento será proporcional ao número de meses 
trabalhados durante o período aquisitivo. O associa-
do desligado receberá o valor no mês subsequente à 
data em que ocorrer o pagamento aos demais 
associados da empresa. Será considerado para a 
base de cálculo, o salário base do último mês traba-
lhado no semestre (junho e dezembro).

PAUTA NACIONAL DE REIVINDICAÇÕES 
2021/2022 DOS TRABALHADORES 

NA ALGAR TELECOM

1. Reajuste Salarial LINEAR 100% do INPC + 
5% de Ganho Real; Fixação dos Pisos Salariais no 
valor de R$ 1.950,00 (um mil e novecentos e cin-
quenta reais) para jornada de 200hs mensais e de 
R$ 1.570,00 (um mil e quinhentos e setenta reais) 
para jornada de 180hs mensais; 

2. Fornecimento de Tíquete de Hora Extra – 1 
(um) tíquete acima de 2 hs extra.

3. Auxílio Alimentação (VA/VR) LINEAR no 
valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), com 
desconto limitado a R$ 1,00 (um real);

4. Fornecimento de Auxílio Creche/Babá 
correspondente ao valor máximo de até 1 (um) 
salário mínimo, para trabalhadores e trabalhadoras, 
independente do cargo/função, com lhos de até 7 
anos de idade completos, independente do ingresso 
no ensino fundamental; 

5. Melhoria dos atuais Planos de Saúde e O-
dontológico (rede credenciada, valores e cobertu-
ra), não cobrar mensalidade e reduzir a Coparti-
cipação, facultando ao trabalhador (a) a opção de 
enfermaria ou apartamento;

6. FÉRIAS – As férias deverão ser escolhidas pelo 
empregado, iniciando sempre no início da semana, 
ou seja, nas segundas-feiras, que não sejam feriados 
ou emenda de feriados;

7. Auxílio aos dependentes com deciência de 
1 (um) salário mínimo; 

8. Ajuda de Custo para TELETRABALHO: R$ 
150,00;

9. Implantação a cada ano trabalhado de uma 
graticação de 2% do salário nominal como forma de 
graticação e reconhecimento, por tempo de serviço;

10. DSR – Não acarretar desconto do DSR atrasos 
na semana, somente falta não justicada;

11. Reajuste/correção do INPC + 5% de ga-
nho real nas Demais Cláusulas Econômicas;

12. Acordo com duração de 2 anos para as 
cláusulas sociais;

13. Manutenção das Demais Cláusulas, 
Regras e Condições do ACT vigente.


