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A proposta da 
empresa prévia a 
retirada do tíquete 
alimentação com 

fornecimento de cesta 
básica ou lanche, e 

plano de saúde 
custeado 100% pelo 
empregado, como já 
está ocorrendo em 

outros estados,  o que 
foi negado pelo Sinttel 
Bahia desde o início.

CAMPANHASALARIAL

TODOS À 

ASSEMBLEIA

21JULHO
das 11h às 17h!



Abono para os desligados
Sobre o pagamento do abono para os trabalhadores desligados, a LIQ alega 

que não tem recursos para efetuar o pagamento através de rescisão complemen-

tar. A empresa reconhece o débito e se comprometeu a apresentar futuramente 

uma proposta de pagamento.  

O Sindicato já avisou que, caso  a empresa não apresente uma proposta até a 

data de pagamento dos ativos, ajuizará uma ação contra a LIQ.

Desconto indevido do 
VR/VA será devolvido

O Sinttel conquistou na audiência ocorrida no 

dia 14 de julho, na SRTE,  que a LIQ devolva ime-

diatamente o desconto indevido, imoral e ilegal 

feito no VR/VA referente às ausências dos meses 

anteriores. 

A denúncia feita pelo Sindicato teve como 

base o fato da empresa ter efetivado o desconto nos salários, em vez de no VR/VA.  Os 

valores descontados dos salários serão creditados na folha do mês de agosto/21 a ser 

paga em setembro/21. Os descontos das ausências serão debitados no VA/VR. 

Outro desconto que o Sindicato considera ilegal e foi efetuado pela empresa refere-

se ao  vale transporte dos trabalhadores que estavam em home office. Uma nova 

audiência de mediação será realizada para no dia 19 de julho para discutir o tema. 

Estamos de olho!

Calote no plano de saúdeo
O Sinttel  recebeu centenas de reclamações de trabalhadores e ex-trabalhadores 

da LIQ, referente à suspensão do atendimento do plano de saúde HAPVIDA. Tudo 

Acordo de
parcelamento

Os trabalhadores demitidos pela 

LIQ no mês de abril e que aderiram 

ao acordo de parcelamento homo-

logado pela Justiça do Trabalho, 

podem ter um alento nos próximos 

dias. A empresa vem atrasando o 

pagamento das parcelas e foi 

denunciada pelo Sindicato ao TRT,  

que determinou que os valores refe-

rentes às verbas recursais oriundas 

de ações judiciais da empresa fos-

sem destinados para o pagamento 

do débito do acordo. 

Ainda não há informação confir-

mando se o saldo referente às ver-

bas é suficiente para pagar todo o 

débito, mas a possibilidade de paga-

mento já deixa muitos trabalhado-

res mais aliviados. 

Esperamos que a situação seja 

resolvida o quanto antes.  Veja 

mais informações sobre o assunto 

em nosso site www.sinttelba.-

com.br.  
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ITENS DA PAUTA  CONTRAPROPOSTA DO SINTTEL  3ª PROPOSTA DA LIQ

REAJUSTE DO PISO  
SINTTEL propõe reajustar o piso em 
janeiro  

LIQ propõe reajustar em maio

ABONO COMPENSATÓRIO  
 Com os salários reajustados na data 

base, não há abono.  

Propõe R$ 220  parcelado em 2 vezes 
para jornada de 180 horas e 
proporcional para jornadas inferiores

REAJUSTE ACIMA PISO  
SINTTEL propõe reajustar em janeiro/21 
com o índice de  5,51% (inflação)  

Propõe reajustar os salários em 1,5% a 
partir de maio/21  sem pagamento de 
abono  

PLANO DE SAÚDE  
SINTTEL propõe manter o modelo atual 
incluindo os recém contratados  

Propõe que o trabalhador assuma 
integralmente   a mensalidade e a 
coparticipação  

VR/VA  
SINTTEL propõe manter o modelo atual 
reajustando em 5,51%  

Propõe substituir por cesta básica ou 
refeição na empresa  

AUXÍLIO CRECHE, PNE,  
SINTTEL propõe reajustar na data base 
aplicando 5,51%  

Propõe congelar até 31.12.2021

CLÁUSULAS SOCIAIS  
SINTTEL exige discutir todas as 
cláusulas  

Irá avaliar a proposta  

A proposta da 
empresa prévia a 
retirada do tíquete 
alimentação com 

fornecimento de cesta 
básica ou lanche, e 

plano de saúde 
custeado 100% pelo 
empregado, como já 
está ocorrendo em 

outros estados,  o que 
foi negado pelo Sinttel 
Bahia desde o início.


