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REDE CONECTA 

MESMO COM MUITAS DIFICULDADES, SINTTEL-CE GARANTE 
PONTOS IMPORTANTES EM PPR 2018 

 

Este ano, definitivamente, negociar o 
PPR com a Rede Conecta está muito difícil. 
Enfática, a Comissão de Negociação do Norte 
e Nordeste, na qual o SINTTEL-CE faz parte, 
tentou de todas as formas, elevar o valor para 
1 salário, porém permaneceu em 0,6 salário 
mesmo. 

Mesmo assim, alguns ajustes foram 
feitos na proposta apresentada, 
principalmente, mantido o programa de 2017 
em sua forma geral. Um ponto bem 
complicado, porém, a Comissão de 
Negociação garantiu um tempo maior para os 
demitidos requererem seus valores. Algo que 
a empresa desejava apenas um mês para o 
pedido. 

Com isso, o SINTTEL-CE leva a proposta 
final nesta sexta-feira, dia 19 de outubro, para conhecimento dos trabalhadores. É muito importante que 
todos atendam o chamado do sindicato para entenderem e tirarem todas as dúvidas em relação ao que 
está sendo proposto. Vale lembrar que a decisão final é sempre do trabalhador. Somente vocês poderão 
aprovar, ou não, a proposta apresentada. Portanto, não falte! Não deixe uma decisão tão importante nas 
mãos dos outros. 

 
PRINCIPAIS ITENS DA PROPOSTA 

 VALOR DO PPR: 0,6 salário; 

 PREVISÃO DE PAGAMENTO: Até 30/04/2019 

 DEMAIS CLÁUSULAS: Mantém as mesmas condições do acordo de PPR de 2017.  

 
 
CONTATOS:  
Site: sinttelce.org.br  
Email: sinttelresponde@sinttelce.org.br      
Whatsapp: (85) 987392978 
Celular: (85) 987392973 
Facebook: /sinttel.ceara 
Instagram: @sinttelce 
 
 

http://www.sinttelce.org.br/
http://www.sinttelce.org.br/
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E D I T A L     D E   C O N V O C A Ç ÃO 
 
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES E 
OPERADORAS DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SINTTEL-CE, entidade 
constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores das empresas de 
telecomunicações no estado do Ceará, convoca, de acordo com o artigo 57-e, do Estatuto, todos os 

(as) trabalhadores (as) da empresa REDE CONECTA, a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 19 de OUTUBRO de 2018, às 8h00m, em primeira 

convocação, e na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, a partir das 8h30m, em 
segunda convocação, com qualquer número, a realizar-se na Rua Dr. Carlos Ribeiro Pamplona, 239 
– Edson Queiroz – Fortaleza - CE, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: 1-Apreciação e 
deliberação da proposta da empresa para Programa de Participação nos Resultados 2018; 2 – 
Discussão e deliberação de taxa de fortalecimento para despesas decorrentes do processo negocial; 
3 – Outros assuntos correlatos. 

 
Fortaleza-CE, 16 de outubro de 2018 

João Cezar Barbosa de Assis 
Diretor Presidente 

 
 
 
 

 


