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CANAL DE VOZ
Segunda-feira, 08, é dia de 
assembleia na Embratel

Estamos em plena campanha salarial e é hora de você tomar pé do rumo 
das negociações. Assembleia segunda-feira, 08, na Embratel, às 13h30

1) Data base: Em 2009 fica 
mantida a data base de 1º de 
Dezembro, ficando garantida a 
antecipação para 1º de Novem-
bro a partir de 2010.

2) Reajuste Salarial: Correção 
de 4,20% para os salários até 
R$ 6.000,00 e incorporação de 
uma parcela fixa de R$ 252,00 
para salários maiores que R$ 
6.000,00. O reajuste será rea-
lizado de forma retroativa a 1º 
de Dezembro. Ficando mantida 
a exclusão das categorias do 
mapa de funções GS, GF, GC, 
GCS e categorias acima.

3) Tíquete Restaurante: 
Correção do valor facial para R$ 
16,41 (Dezesseis reais e quaren-
ta e um centavos) com o forne-
cimento do benefício, também, 
por ocasião das férias.

4) Tíquete Alimentação: Cor-
reção do valor mensal para R$ 
149,00 (Cento e quarenta e nove 
reais). Excepcionalmente neste 
acordo realizaremos um crédito 
adicional de R$ 148,45 (Cento e 
quarenta e oito reais e quarenta e 
cinco centavos) junto com o cré-
dito normal do mês de Fevereiro.

5) Auxílio Educação Infan-
til: Reembolso no valor de R$ 
300,00, mantida a coparticipa-
ção da funcionária, até que a 
criança complete 7 anos ou que 

termine o 1º ano do ensino fun-
damental. Cessando pela condi-
ção que ocorrer primeiro.

6) Auxílio Educação Especial: 
Reembolso de até R$ 489,17, 
mantida a coparticipação do 
funcionário.

7) Salvaguarda para pré-apo-
sentadoria: Em virtude de não 
podermos alterar a redação da 
cláusula do acordo atual, retira-
mos a mesma da minuta.

8) Controle e compensação 
de jornada: Apresentamos as 
seguintes alterações na atual 
sistemática de controle e com-
pensação de jornada;

- Aumento do limite de flexibi-

lidade para uma hora;
- Após a 1ª hora adicional, as 

horas encaminhadas para o ban-
co de horas serão corrigidas com 
o percentual correspondente;

- As horas relativas aos dias 
24 e 31 de Dezembro de 2007 e 
2008, que foram encaminhadas 
para o “Saldo de Pendências”,  
serão reduzidas em 50%, ou 
seja, aplicaremos a mesma 
condição de 2009, sendo 4 horas 
para cada dia. Os funcionários 
receberão o correspondente 
crédito em horas no “Saldo de 
Pendências”;

9) Antecipação da 1ª Parcela 
do 13º Salário de 2010: Paga-
mento em 12 de Fevereiro para 
os funcionários com mais de 90 
dias de contrato de trabalho;

10) Antecipação do pagamen-
to do PPR 2009: O pagamento 
do PPR 2009 será antecipado 
para 26 de Fevereiro para todos 
os empregados que tiverem a 
avaliação do contrato de desem-
penho concluída até o dia 11 de 
Fevereiro.

 As condições propostas 
acima, bem como a íntegra do 
Acordo (Minuta em anexo) serão 
aplicadas aos funcionários das 
localidades cujo Acordo Coletivo 
de Trabalho esteja assinado pelo 
Sindicato.

Participe você 
também da 

nossa luta!


