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Entre as principais reivindicações estão au-
mento real nos salários, vale refeição digno, 
fim da roteirização e garantia de direito nas 
relações homoafetivas. 

Com estratégia de unificar as cláusulas em nível 
nacional, a Vivo/Telefônica quer reduzir benefícios 
e conquistas históricas dos trabalhadores, além de 
propor reajuste desprezível. 

    Sintetel pede reunião com
a telefônica/ViVo para tratar 
doS reflexoS da compra da GVt

A direção do Sindicato quer tratar das regras da 
aquisição e os reflexos sociais na categoria dos  
trabalhadores em Telecom,  sobretudo no que 
diz respeito  à garantia de emprego .

pág.7    Novidade na Ação do FGTS 
poderá favorecer trabalhadores 

pág.7    Negociações  com TIM e OI

ainda neSta edição:    

 pauta de reiVindicaçõeS 
entreGue no teleatendimento

ViVo/telefônica apreSenta 
propoSta VerGonhoSa 
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 Palavra do Presidente

Chegou a hora do tra-
balhador definir o seu 
voto. Em 5 de outubro 

vamos às urnas. Quero destacar 
que, além dos candidatos ma-

expediente
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Sintetel 
procura aSSociado!

o Sintetel procura o 
associado antonio 
SoareS meneZeS.

Se por acaso 
alguém conhecê-lo, 

solicitamos que entre 
em contato com o 

departamento Jurídico 
do Sintetel pelo 

telefone 
(11) 3351-8899. 

o assunto é referente 
a um processo de 

horas-extras que foi 
julgado procedente.

a luta sindical e as eleiçõeS
joritários, ou seja, presidente e 
governador, nós não podemos es-
quecer de votar no senador e nos 
deputados federais e estaduais.

O movimento sindical alerta para 
que, nós trabalhadores, votemos 
em quem nos defenderá e levará 
adiante as nossas propostas. Lem-
bremos que existe uma Pauta Tra-
balhista a ser defendida.

Queremos o fim do Fator Previden-
ciário, a correção da Tabela do Impos-

to de Renda, a jornada de trabalho de 
40 horas semanais, entre outras reivin-
dicações. Mas também temos reivindi-
cações específicas de nossa categoria, 
como é o caso da  Regulamentação da 
Profissão de Teleoperador.

A maior parte dos 513 deputados 
federais é da área empresarial, ban-
queiros e do setor do agronegócio. 
Aqueles deputados não estão lá para 
defender a classe trabalhadora, mui-
to pelo contrário, eles defendem os 
interesses de quem os financiou.

Devemos votar nos candidatos 
que estão ao lado dos trabalha-
dores. Naqueles que agregam 
apoios, impedem retrocessos e 
conseguem vitórias.

Não anule seu voto e nem vote 
em branco! Expresse sua opi-
nião, vote em quem defende o 
trabalhador.

Almir Munhoz
Presidente do Sindicato

deleGadoS do Sintetel 
são eleitoS para a cipa
A lém dos re prese ntantes 

sindicais  me ncionados 
na edição de julho,  ou-

tros quatro delegados do Sintetel 
foram eleitos pelos companhei-
ros de trabalho para representá-
-los na CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) em suas 
respectivas empresas. O mandato 
será de 2014 a 2015.

Os eleitos participarão de um trei-
namentoque os ajudará a identificar 
riscos ou fatores que comprometam 
a saúde de seus companheiros de 
trabalho.  A partir disso, serão feitas 
reuniões mensais nas quais a CIPA 
discutirá o que foi observado e quais 
procedimentos devem ser tomados. 

CONhEçA OS DELEgADOS ELEITOS:

  andrea de paula nunes – Vivo Bela Vista   heloisa Bastos – tiVit Santos

  luis carlos Gomes -  Vivo eco Berrini   lucia cristina cardoso -  contax Brás
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 Teleatendimento

pauta de reiVindicaçõeS dos traBalhadoreS 
em teleatendimento é entregue às empreSaS

Trabalhadores da Contax procu-
raram o Sindicato para denun-
ciar uma série de irregularida-

des que ocorrem na empresa. São elas:

• Retirada de copos: a mais nova e 
brilhante ideia foi retirar os copos dos 
bebedouros e presentear cada traba-
lhador com um squeeze. Ou seja, se o 
trabalhador esquecer o seu, deverá to-
mar água na mão ou morrer de sede. A 
alegação da empresa para tal decisão 
foi a de que os trabalhadores estavam 
vandalizando os copos.
 
• Contratado (a) até 90 dias: o(a) 
trabalhador(a) que está em período de 
experiência não tem direito a utilizar 
o cartão VR externamente. Ele deverá 
gastar apenas na cantina da empresa 
com as diversas variedades de coxinha 
de frango. A Contax afirma que os no-
vos trabalhadores não podem sair.

• Convênio Médico: As novas fun-
cionárias não têm direito de colocar 

seus filhos e dependentes no convê-
nio médico. 

• Micro-ondas: A empresa colo-
cou um micro-ondas à disposição 
dos trabalhadores. Mas eles não po-
dem utilizar. A empresa afirma que 
foi denunciada à Anvisa e por isso 
proibiu o uso. Agora os trabalha-
dores viraram boias-frias, pois não 
têm onde aquecer sua comida e nem 
local refrigerado para guardá-las.
 
A Contax tem praticado em outros es-
tados a complementação do valor do 
Vale Transporte descontando o valor 
economizado pelos trabalhadores, ou 
seja, se sobrou R$ 10,00 do mês passa-
do, a empresa só deposita o comple-
mento. O Sintetel ficará de olho para 
que isso não ocorra em São Paulo.

O Sintetel exigiu uma discussão com 
seriedade sobre a Remuneração Variá-
vel na renovação do Acordo Coletivo e 
sobre os problemas apontados. 

Desde o começo do ano, o 
Sindicato vem cobrando da 
Alma Viva a solução de di-

versas irregularidades. 

Sem resposta objetiva e querendo 
soluções, o Sintetel e os trabalhado-
res paralisaram as atividades do site 
Guarulhos durante toda a manhã de 
28 de agosto. 

Durante o ato, a empresa entrou em 
contato com o Sindicato e finalmen-
te se comprometeu a resolver os 
problemas. 

As denúncias que chegaram ao Sindica-
to e que a empresa garante resolver são:

TREINAMENTO 
NãO RENuMERADO
Os novos funcionários trabalham du-

rante 30 dias sem direito a salário, vale-
-transporte ou vale-refeição.

ASSéDIO MORAL E SExuAL
A empresa garantiu ao Sindicato que 
não aceitará nenhum tipo de assédio, 
até porque ela alegou estar investin-
do em treinamento para todas as li-
deranças.

RENuMERAçãO vARIávEL DA 
OPERAçãO PYNES
A empresa mudou a forma da renu-
meração das variáveis aumentando 
as metas e diminuindo os ganhos do 
trabalhador. 

Outra grande conquista do Sintetel foi o 
compromisso de que os trabalhadores 
que participaram da mobilização não te-
rão as horas paradas descontadas nem 
sofreriam qualquer tipo de punição.

Após assembleias de trabalha-
dores realizadas pelo Sindicato 
em todo o Estado de São Paulo 

e pelos demais sindicatos em seus esta-
dos, o Sintetel e a Fenattel (Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Tele-
com) entregaram, em 29 de agosto, a 
Pauta de Reivindicações do setor de 
teleatendimento ao sindicato patronal.

Com o objetivo de agilizar as negocia-
ções para a Convenção Coletiva 2015, 
Fábio Oliveira, dirigente do Sintetel/
Fenattel, entregou ao representante 
do sindicato patronal, Rodrigo Rosa, 
a Pauta Nacional de Reivindicações. 
Coube à Aurea Barrence, dirigente do 
Sintetel, entregar a Pauta Estadual.

“Estamos antecipando a entrega do 
documento para conseguir respeitar 

trabalhadores denunciam 
aBSurdoS praticadoS pela contax

moBiliZação na alma ViVa faz 
empreSa se comprometer a 
solucionar irreGularidadeS

a data-base, que é 1° de janeiro”, dis-
se Aurea Barrence. “Nas assembleias, 
ouvimos o que os trabalhadores es-
peram dessa próxima Convenção. Por 
isso, queremos que as empresas deem 
atenção para todas as cláusulas do do-
cumento”, concluiu Fábio Oliveira.

Entre as principais reivindicações 
estão aumento real nos salários, vale 
refeição digno, fim da roteirização e 
garantia de direito nas relações ho-
moafetivas.

No estado de São Paulo, a categoria é 
composta por 250 mil trabalhadores. 
Atento, CBCC, Contax, Tivit, Teleper-
formance, Brasil Center e Alma Viva 
são algumas das empresas com as 
quais o Sindicato negocia a nova Con-
venção Coletiva.  aurea Barrence (Sintetel), rodrigo rosa  (SiteSp/SinStal) e fábio oliveira (Sintetel)
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 Operadoras

ViVo/telefônica apresenta propoSta VerGonhoSa

Muitos trabalhadores da 
área CRSO reclamaram 
de mudanças de procedi-

mentos, na escala de revezamento e 
plantão, no banco de horas, na mar-
cação de ponto via VPN, no intervalo 
interjornada, nos feriados em escala, 
no adicional noturno, entre outras.

Devido à grande quantidade de reclama-
ções e insatisfação dos trabalhadores, o 
Sintetel agendou uma visita ao prédio, o 
que ocorreu em 1º de setembro, com a 
presença de dois representantes do RH 

da empresa e a vice-presidente do Sindi-
cato, Cristiane do Nascimento.

A grande maioria das reclamações foi 
esclarecida. Mas alguns pontos já sina-
lizados, bem como outros novos temas 
que surgiram durante a reunião, fica-
ram pendentes. O RH se comprome-
teu a dar um posicionamento oficial. 
“Tivemos a oportunidade de tratar 
os assuntos de forma transparente e 
acompanhar o cumprimento do Acor-
do Coletivo e da legislação trabalhista”, 
disse Cristiane do Nascimento.

A GVT apresentou uma propos-
ta indecente para o PPR/2015 
(PAD) em reunião realizada na 

segunda-feira, 15 de setembro. Para os 
trabalhadores que hoje estão na fai-
xa do 0,25%, a empresa ofereceu um 
acréscimo irrisório. Fora que este target 
tão baixo discrimina esse grupo em re-
lação ao restante da empresa.

Quanto ao Acordo Coletivo 2014/2015, 
a GVT ofereceu para alguns estados 
reajuste salarial menor do que já tinha 
proposto na reunião de 19 de agosto. O 
piso para as funções de Auxiliar, IRLA, 
Reparador de LA e técnico de ADSL é o 
menor da categoria.

Com o objetivo de chegar a uma pro-

posta decente, a comissão de negocia-
ção apresentou uma contraproposta de 
reajuste dos salários pelo INPC (6,35%) 
+ 3% de ganho real, inclusive para todos 
os benefícios. Além de estender a cesta 
básica e outros itens para todos.

A empresa, entretanto, propôs reajuste sa-
larial 6,35% (INPC do período) para todos 
os trabalhadores e mais 0,25% de aumento 
real somente para as funções de auxiliar e 
IRLA. Para os benefícios ofereceu reajus-
te menor do que a inflação, o que inclui 
tíquete, cesta básica, auxílio creche e ao 
filho de excepcional e locação de veículos.

A comissão nacional recusou a propos-
ta e agendou uma nova reunião para 7 
de outubro. 

propoSta da GVt não condiz 
com a realidade da operadora

Conforme anunciado, o grupo es-
panhol Telefónica e a controla-
dora da GVT, a francesa Vivendi, 

assinaram os termos definitivos da venda 
da GVT em um negócio de quase R$ 22 
bilhões. O grupo francês colocou cerca 
de R$ 10 bilhões no país – em compra e 
investimentos na GVT. Levou mais do 
que o dobro para casa em só quatro anos.

Trata-se do maior investimento estran-
geiro em ativos brasileiros desde a década 
de 80, segundo dados do Credit Suisse, e 
da maior fusão em oito anos. 

 A Telefônica planeja incorporar a GVT à 

Vivo para criar o maior grupo de teleco-
municações do Brasil. O negócio aguarda 
a aprovação dos órgãos reguladores do 
setor (Anatel) e da concorrência (Cade).

Diante desse cenário, o presidente 
do Sintetel e da Fenattel (Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Te-
lecom), Almir Munhoz, já solicitou 
uma reunião com o presidente da 
Telefônica, Antonio Carlos Valente.
 
A direção do Sindicato quer tratar das 
regras da aquisição e os reflexos so-
ciais na categoria, sobretudo no que 
diz respeito à garantia de emprego.

Sintetel pede reunião com a 
telefônica/ViVo para tratar dos 
reflexoS da compra da GVt

Com estratégia de unificar 
as cláusulas em nível na-
cional, a Vivo/Telefônica 

quer reduzir benefícios e conquis-
tas históricas dos trabalhadores, 
além de propor reajuste despre-
zível. Nas reuniões realizadas em 
27 e 28 de agosto, a empresa apre-
sentou reajuste salarial abaixo da 
inflação sem respeitar a data-base, 
zero de reajuste para o VR do ad-
ministrativo e a precarização de al-
guns benefícios como sobreaviso, 
estabilidade de gestante, de apo-
sentadoria, entre outros.  

A empresa também pretende 
mexer no Plano de Saúde, mes-
mo sabendo que esse benefício é 
um dos mais importantes para o 
trabalhador. O Sintetel recusou e 
repudiou na mesa de negociações 
a proposta, além de exigir que a 
empresa respeite a pauta de rei-
vindicações.

O Sindicato deixou claro para a 
Vivo/Telefônica que a redução de 
benefícios não será admitida. As 
próximas reuniões estão agenda-
das para os dias 24 e 25 de setembro.

REuNIãO COM OS TRAbALhADORES
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 Prestadoras

ViVo/telefônica apresenta propoSta VerGonhoSa

A RM Telecom persegue seus 
trabalhadores e demite por 
justa causa sem motivos 

plausíveis. Além disso, descumpre 
a Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) e não responde às cobranças 
do Sindicato.

Entre os problemas que já não po-
dem ser mais tolerados, está o com-
portamento abusivo da chefia que 
procura motivos para punir seus 
trabalhadores. Há casos em que a 
empresa força o funcionário a fazer 
hora extra e aplica punições, como 
advertências e suspensões, se ele se 
recusar.

As punições indevidas são arquivadas 
no prontuário do trabalhador e utiliza-
das como motivo para demiti-lo. “Nin-
guém pode ser obrigado a trabalhar 

rm telecom passa dos limiteS 
e Sindicato exige SoluçõeS

Sintetel neGocia 
o paGamento do 
ppr/2014 naS 
empreSaS de tp

Organizados pelo Sintetel, os 
trabalhadores da Líder Te-
lecom de Araraquara cruza-

ram os braços em protesto pela falta 
de pagamento do PLR/2013. A adesão 
à paralisação de duas horas, realizada 
em 28 de agosto, foi total nos prédios 
Euclides Custódio de Lima e Av. Du-
que de Caxias.

Após o protesto, a Líder Telecom acei-
tou se reunir com o Sindicato, entre-
tanto, não apresentou nenhuma pro-
posta. “A Líder Telecom já percebeu a 
força dos trabalhadores na paralisação. 
Continuaremos cobrando a empresa 
até que seus representantes concor-
dem em negociar e apresentem uma 
proposta decente”, disse José Roberto, 
dirigente do Sintetel em Ribeirão Preto.

Acompanhe mais informações pelo site. 

além da sua jornada. Muito menos ser 
demitido por isso!”, explica José do 
Paraíso, dirigente do Sintetel. 

Além disso, desde que a empresa co-
meçou atuar em São Paulo, sempre 
se recusou a negociar o Programa de 
Participação nos Resultados (PPR) 
com o Sintetel. Diante dos lucros 
conquistados pela empresa com o 
suor do trabalhador, o Sindicato exi-
ge o pagamento de, pelo menos, dois 
pisos da categoria ou dois salários 
nominais. Já a RM, quer pagar miga-
lhas ao seu trabalhador.

O PRObLEMA é NACIONAL
Não é só em São Paulo que a RM Tele-
com comete irregularidades.

O Sintetel, junto com os sindicatos 
de outros estados, se reuniu com a 

direção da Oi e cobrou um posiciona-
mento da operadora. Pois ela, como 
contratante dos serviços da RM, não 
pode permitir com os abusos pratica-
dos pela empresa. 

Os sindicatos da Bahia, do Paraná e de 
Santa Catarina mobilizaram seus traba-
lhadores durante vários dias em protes-
to pelo descumprimento de Acordos, 
Convenções e postura abusiva da chefia. 

As greves deram resultado. O Tribunal 
Regional do Trabalho julgou a paralisa-
ção como favorável aos trabalhadores. 
Ou seja, até a justiça concorda que a 
empresa está passando dos limites.

O Sindicato está olho na empresa e 
recomenda a todos que souberem de 
qualquer abuso cometido pela RM que 
denuncie ao Sintetel.

traBalhadoreS da líder telecom 
araraquara cruZam os braços pela 
falta de paGamento do plr/2013

Na última reunião com Icatel, 
Splice e Daruma, o Sintetel 
forçou e as empresas atingi-

ram o valor mínimo de dois pisos, ou 
seja, R$ 1.820. 

A antecipação será na folha de setem-
bro e corresponderá a 40% do valor 
total, ou seja, R$ 728,00.

O pagamento aos admitidos em 2014 
será feito de forma proporcional aos 
meses trabalhados. 

Vale lembrar que o pagamento está 
vinculado ao cumprimento das metas.

ICATEL
Após a intervenção do Sintetel, a em-
presa reduziu a meta de combustível e 
fez um escalonamento do consumo. 

Acompanhe as notícias pelos boletins 
ou pelo  www.sintetel.org

O Sintetel alerta a todos os tra-
balhadores que conduzem 
veículos: é importante que o 

trabalho com segurança seja respeita-
do e adotado em seu dia a dia. Anote 
os itens referentes à manutenção pre-
ventiva do carro:

• Calibragem e rodízio dos pneus
• Não trafegar em corredor de ônibus
• Verificar a água do radiador e óleo 
diariamente
• trocar o óleo conforme o manual do 
veículo
• lavar o carro
•  fazer a revisão na quilometragem  
correta
• evitar multas frequentes com ra-
dar, falar ao celular no volante, ul-
trapassar o sinal vermelho e dirigir 
em alta velocidade.

SaiBa oS 
cuidadoS com 
Seu Veículo
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encontroS dos apoSentadoS 
proSSeGuem em Bauru e no aBc

O 12º Encontro dos Aposen-
tados de Bauru e Ribeirão 
Preto reuniu mais de mil 

pessoas no distrito de Guaianás, no 
sábado, 13 de setembro. Recepciona-
do com café da manhã, o público as-
sistiu ao Clube da Viola de Bauru, um 
Coral Sertanejo e um grupo de catira, 
dança típica do interior do Brasil.

“O evento começou na nossa região e 
com o tempo percebemos sua impor-
tância. Acreditamos que o encontro 
é uma das formas de presentear os 
aposentados por tudo que eles já con-
tribuíram para o Sindicato”, afirmou 
o diretor Regional de Bauru, Jorge 
Luiz Xavier. O diretor da regional de 
Ribeirão Preto, José Roberto da Sil-
va, também falou da importância do 
encontro. “Sempre tivemos forte re-
presentação dos aposentados e nada 
mais justo do que não esquecê-los”.

 Bauru e Ribeirão Preto

Germar Pereira da Silva substituiu o 
atual diretor de Aposentados, Osval-
do Rossato que, por motivos de saú-
de, não pode comparecer. Germar 
enfatizou a necessidade de realizar 
tais encontros anualmente. 

O vereador de Bauru, Roberval Sakai, 
entregou aos diretores do Sintetel José 
Carlos Guicho e Jorge Luiz Xavier uma 
Moção de Aplauso assinada por todos 
os vereadores de Bauru parabenizan-
do a entidade pelas ações na região. “O 
evento tem uma grande repercussão 

em nossa cidade. Venho aqui parabe-
nizá-los. Vocês representam muito por 
aqui”, afirmou o vereador.

Os aposentados concordam. “Eu 
sempre venho aos eventos. É a manei-
ra que temos de reencontrar os anti-
gos colegas”, afirmou Carlos Roberto 

Pires, delegado sindical desde 1968 
até a sua aposentadoria. Sócia da enti-
dade desde 1960, Adélia Silva Fortes, 
estava sentada com mais cinco cole-
gas da antiga Telesp. “Admiro nosso 
Sindicato. Meus filhos sempre me 
lembram de que tem muito sindicato 
que não faz nada pela sua categoria”.

 ABC e Alto Tietê

“A idade é um estado de es-
pírito”. Foi nesse clima 
que ocorreu o XII En-

contro de Aposentados do ABCDM 
e Alto Tietê. A chuva não atrapalhou 
a animação dos aposentados que 
compareceram ao evento e foram re-

cepcionados com um farto café-da-
-manhã.  Realizado no sábado, 20 de 
setembro, na Chácara Floresta, em 
São Bernardo do Campo, o Encontro 
reuniu cerca de 400 pessoas.

O diretor regional do ABC, Mauro 

Cava de Britto, foi quem comandou o 
XII Encontro com muita descontra-
ção e bom humor. Ao perceber que 
uma das faixas de boas-vindas esta-
va errada – fazia referência a um 22º 
Encontro – brincou: “estão vendo? Já 
temos pelo menos mais dez eventos 
garantidos”.   

Almir Munhoz, presidente do Sin-
tetel, lembrou que o evento ocorre 
há 12 anos e que essa tradição jamais 
acabará. “O que me deixa feliz é que 
a nova geração de diretores do Sindi-
cato também abraçou a causa e isso 
significa que nunca deixaremos de re-
alizar os eventos para os nossos apo-
sentados”, disse.

A vice-presidente do Sintetel, Cristia-
ne do Nascimento, destacou as lutas 
atuais. “Não podemos esquecer os 
problemas que afetam o aposentado 
como o Fator Previdenciário, os pla-
nos de saúde e as perdas salariais”.

A segunda parte do evento foi reser-
vada ao sorteio de brindes. O melhor 
prêmio ficou para o aposentado da 
CTBC Edívio Lourenço Rocha, que se 
aposentou em 1997. “Quero agradecer 
ao Sindicato que tem um carinho espe-
cial por nós aposentados. Estou muito 
feliz por ter sido sorteado com uma TV 
de 42 polegadas”, comemorou.

Em seguida foi servido um almoço de 
confraternização embalado pelo im-
pecável som da banda do multi-ins-
trumentista e cantor Russo, campeão 
do programa Astros, do SBT.
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noVidade na ação do fGtS 
poderá favorecer traBalhadoreS
Foi amplamente divulgada pela 

imprensa que o ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 

Benedito Gonçalves, suspendeu, em 
26/02/2014, todas as ações relativas à 
correção de saldos de FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço) por 
outros índices que não a TR (Taxa Re-
ferencial), bem como a restituição das 
respectivas perdas. 

A suspensão vale até o julgamento do 
Recurso Especial, o que ainda não há 
data prevista para acontecer. 

A decisão alcançou ações individuais 

e coletivas, inclusive a do Sintetel, 
em todas as instâncias das Justiças 
estaduais e federal, juizados espe-
ciais e turmas recursais. 

Para o ministro Benedito Gonçalves, a 
suspensão evita a insegurança jurídica 
nessas ações. Ele destacou que a medida 
serve não apenas para desobstruir os tri-
bunais superiores, mas para garantir que 
as ações sejam homogêneas, evitando-
-se movimentações desnecessárias e 
que geraria muitos gastos aoJudiciário. 

Este procedimento adotado pelo STJ 
é comum. Ocorreu, por exemplo, no 

Recurso Especial favorável à tese de pa-
gamento dos expurgos inflacionários à 
categoria dos trabalhadores em teleco-
municações em todo o Brasil.

A suspensão das ações de FGTS não 
impede a continuidade das adesões in-
dividuais à ação coletiva movida pelo 
Sintetel, pelo contrário. 

Por fim, importante ressaltar que o 
Subprocurador-geral da República, 
Dr. Wagner de Castro Mathias Netto, 
apresentou PARECER FAVORÁVEL 
à tese do Sindicato. Tal fato poderá be-
neficiar os trabalhadores do País.

não perca tempo!
procure, com urgência, a sede ou as 
subsedes do Sintetel para adesão à 
ação coletiva do Sindicato, que pode-
rá beneficiar mais de 200 mil pessoas. 

1) a autorização poderá também ser 
retirada na sede do Sindicato, nas 
subsedes regionais ou diretamente 
pelo site do Sintetel.

2) acompanhe o andamento da ação 
pelo www.sintetel.org  clicando no 
ícone ações coletivas as informa-
ções estão no item 9.

A Comissão Nacional de Negocia-
ção da Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Telecomuni-

cações (Fenattel) se reuniu com a dire-
ção da operadora Oi. O encontro ocor-
reu em 5 de setembro, no Rio de Janeiro.

A empresa foi questionada sobre as 
novas tecnologias que estão em fase de 
implantação no cliente final. 

Tal medida tem prejudicado os traba-
lhadores. 

O Sintetel cobrou da empresa uma pos-

tura firme com relação às suas presta-
doras de serviços. 

Em São Paulo, as empresas terceiriza-
das, com destaque para a RM, não cum-
prem a Convenção Coletiva, não pagam 
PPR, entre outros problemas.

A Oi prometeu ao Sintetel que fornece-
rá uma relação com todas as suas pres-
tadoras que atuam no Estado de São 
Paulo. 

O Sindicato aguarda para tomar pro-
vidências.

oi promete dar resposta 
aos proBlemaS cauSadoS 
pelas preStadoraS

Na primeira reunião realizada 
com a TIM, o Sintetel havia 
insistindo na análise de toda 

a pauta de reivindicações de forma 
célere, visto que os trabalhadores 
anseiam pela aplicação dos reajustes 
devido à defasagem salarial e de be-
nefícios.

Nesta última reunião, a empresa 
atendeu parcialmente aos pedidos 
do Sindicato e apresentou uma pauta 
que incorpora as cláusulas sociais. Já 
em relação às cláusulas econômicas, 
a proposta da empresa foi péssima: 
índice de reajuste abaixo da inflação 

para grande parte dos trabalhadores, 
além de oferecer zero de reajuste 
para o vale-refeição.

A TIM teve lucro líquido de R$ 366 mi-
lhões no segundo trimestre de 2014, 
tem quase 75 milhões de clientes, ma-
nifesta interesse em comprar outras 
empresas e está cada vez mais forte no 
mercado. Mas, quando chega a hora de 
reconhecer os seus trabalhadores, a 
empresa despreza o esforço e o empe-
nho de seus 12 mil empregados. 

A próxima reunião ficou agendada para 
30 de setembro.

propoSta da tim apresenta  
avanços em cláuSulaS SociaiS,  
mas é péSSima na parte econômica

 Conquista

Acompanhe notícias atualizadas pelo 
www.sintetel.org
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Dúvidas trabalhistas, ações sin-
dicais e o setor de telecomuni-
cações são os principais temas 

do programa de TV Web do Sindicato, 
batizado de Ponto de Encontro.

No último programa, a reportagem princi-
pal foi sobre a mudança de central sindical 
por parte do Sintetel, agora filiado à UGT. 
A equipe do programa entrevistou o presi-
dente da central, Ricardo Patah, que garan-
tiu prioridade na luta pela regulamentação 
da profissão de teleoperador.

E não para por ai. O quadro Qual é a dú-
vida?  esclarece questionamentos do tra-
balhador. Já o Se liga na dica! é o momen-
to do trabalhador ficar por dentro das 
atividades culturais gratuitas do estado 
de São Paulo.

Para conferir esse e os demais progra-
mas acesse o site sintetel.org.br

Você já assistiu ao programa do Sintetel?

 Web TV

Balanço daS 
neGociaçõeS doS 
reaJuSteS SalariaiS do 
1º SemeStre de 2014
o dieeSe - departamento inter-
sindical de estatística e estudos 
Socioeconômicos, através do Sis-
tema de acompanhamento de Sa-
lários (SaS-dieeSe), apresenta o 
balanço dos reajustes salariais do 
primeiro semestre de 2014.

foram analisados os reajustes 
de 340 unidades de negociação 
da indústria, comércio e Serviços 
em todo o território brasileiro. 

para melhor compreensão das ne-
gociações coletivas no primeiro se-
mestre de 2014, seus resultados 
serão comparados com os das ne-
gociações coletivas empreendidas 
pelas mesmas 340 unidades de ne-
gociação nos anos anteriores.

reSultadoS
no primeiro semestre de 2014, 
cerca de 93% das 340 unidades de 
negociação analisadas pelo SaS 
- dieeSe conquistaram reajustes 
salariais acima do inpc-iBGe.

a maioria dos reajustes resultou 
em ganhos reais de até 3%%, com 
maior incidência na faixa de ganho 
entre 1% e 2% acima do índice.

reajustes em valor igual ao 
inpc-iBGe foram observados em 
aproximadamente 4% das uni-
dades de negociação, e reajustes 
abaixo, em quase 3%.

notas do

dieese

COmFiCA 

O valor a ser pago do Programa 
de Participação nos Resulta-
dos 2014 na Comfica poderá 

chegar a dois pisos salariais, ou seja, 
R$ 1.820,00. A antecipação equivalen-
te a 40% do valor será creditada na fo-

Sintetel negocia pprs
lha de setembro/2014. E o restante será 
pago na folha de março de 2015.

Vale lembrar que o pagamento do PPR/2014 
está condicionado ao cumprimento de me-
tas. Como o primeiro semestre já terminou, a 
empresa já deve ter divulgado os resultados.

PLANO DE SAúDE
A empresa havia aumentado o valor do 
Plano Médico para R$ 58,00 por vida. 
Mas de acordo com Convenção Coletiva, 
o valor não pode ultrapassar R$ 46,00. 
Isso significa R$ 12,00 cobrados a mais. 

Devido à intervenção do Sindicato, a 
empresa se comprometeu a devolver ao 
trabalhador a diferença cobrada a mais 
e passar a descontar R$ 46,00. 

SERCATEL

Na última reunião entre a Sercatel e 
o Sintetel, a empresa concordou 
em pagar a título de PPR 2014 o 

valor mínimo de até dois pisos, ou seja, R$ 
1.820. A reunião ocorreu em 04/09/2014.

A antecipação será na folha de setembro e 
corresponderá a R$ 700,00. O restante do 
PPR será creditado na folha de março de 2015.

O pagamento aos admitidos em 2014 será 
feito de forma proporcional aos meses tra-
balhados. Vale lembrar que o pagamento 
está vinculado ao cumprimento das metas. 

ATENçãO: as medições ocorrerão de 1º de se-
tembro a 31 de dezembro de 2014 e poderá re-
sultar em uma segunda parcela de R$ 1.120,00.


