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Editorial
Que venha 2011

C

hegamos ao final de 2010
com uma certeza: que
ano difícil! Dos primeiros até
os últimos dias, muita luta.
Mal terminava um combate,
já começava outro. Vencemos
em diversos momentos, mas
não podemos negar que também sofremos baixas em algumas situações. São cerca de 20
mil trabalhadores de telecomunicações espalhados por
mais de 20 empresas com culturas, condições de trabalho e
faixas etárias diferentes.
Este também foi o ano de
uma grande luta para eleger
quem sucederia o presidente
Lula no comando do país.
A vitória da primeira mulher
escolhida pelo povo brasileiro
para ser presidente contou
com nosso esforço e total
apoio.
No ano que se aproxima,
novas batalhas se iniciam e negociações duras estão por vir.
Em janeiro, o ano já começa
com a campanha salarial da
Contax, a maior e uma das
mais difíceis. E, somente juntos e unidos, teremos forças
para continuar essa trajetória
de sucesso e superar os obstáculos que teremos pela frente.
Um ótimo final de ano para
todos e que venha 2011!
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Trabalhadores e sindicato realizam
ato contra assédio moral na Contax
Antes do protesto, o Sinttel procurou a empresa para falar sobre o assunto, mas não foi recebido

R

evoltados
com
os
maus tratos e pressões
psicológicas impostas por alguns supervisores e coordenadores da Contax, teleatendentes e o Sinttel realizaram,
no dia 16 de novembro, um
grande ato público com carro de som e panfletagem, na
unidade de Santo Amaro.
Antes de realizar o protesto, o
sindicato procurou a empresa
para falar sobre as denúncias
de assédio moral, mas não foi
recebido. A maioria dos funcionários da prestadora de
serviço aprovou o protesto.
Existe uma cláusula no
Acordo Coletivo de Trabalho
a qual diz que a Contax tem
que ser reunir com o sindicato periodicamente para
tratar de assuntos de interesse do trabalhador. Mesmo
havendo estas reuniões, as
relações interpessoais entre
trabalhadores, supervisores
e coordenadores não melhoraram.
A partir daí, o sindicato
pediu intermediação da Superintendência Regional do
Trabalho (SRT). A Contax
teve que comparecer na que
audiência aconteceu no dia
18 de novembro, dois dias
após o ato público, na Avenida Agamenon Magalhães.
Encaminhamentos - Durante a reunião na SRT, vários encaminhamentos foram
discutidos. O primeiro deles
foi resguardar o emprego dos
trabalhadores que denunciaram os casos de assédio moral, principalmente daqueles
que participaram da audiência. Na ocasião, o sindicato
registrou a presença de todos
em ata e entregou à empresa,
pois, se houvesse represália
a algum trabalhador, a empresa seria acionada judicial-

Direção do sindicato conscientiza trabalhadores sobre assédio
moral e como eles podem se proteger
mente. Diante das denúncias,
o Sinttel entregou à Contax
uma lista com o nome dos
coordenadores e supervisores
que precisam se adequar ao
Anexo II da Norma Regulamentadora (NR) 17, do SRT,
que estabelece as condições
de trabalho em teleatendimento.
Na Contax de Santo
Amaro, a gerência realizou
um canal aberto, ou seja,
reuniões com os coordenadores, supervisores e teleatendentes,
principalmente
os que compareceram a Superintendência Regional do
Trabalho. No site Aurora, foi
necessária a presença da gerência da Operação Losango,
de São Paulo, para colocar
nos eixos a gestão da local.
Assédio Moral - Embora a
empresa tenha tomado várias
medidas para diminuir a incidência de assédio, ele ainda
existe. A resposta que a Contax deu foi que apenas 20 dias
não seriam suficientes para
melhorar as relações interpessoais dentro da empresa, e
que está sempre à disposição
para discutir melhorias.
Algumas pessoas que

compareceram na SRT foram
demitidas. O sindicato pediu
explicações sobre as demissões e a resposta que obteve
foi que os trabalhadores
demitidos não estavam se adequando às regras da empresa. O Sindicato encaminhou
os casos para os advogados
tratarem o assunto.
Atestado médico - No dia 13
de dezembro, aconteceu mais
uma reunião no SRT entre o
sindicato e os representantes
da Contax. Houve um entendimento com a empresa
em relação à entrega dos
atestados médicos. A empresa não estava cumprindo
a cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho, que dá ao
trabalhador 72 horas, a partir
da primeira ausência, para
entregar o documento. Além
disso, a Contax estava exigindo que os atestados médicos tivessem que vir com
CID. Segundo o Conselho
Regional de Medicina, o médico não é obrigado a colocar
o CID. Ficou estabelecido,
então, que os atestados sem o
CID serão apresentados aos
coordenadores para que eles
entreguem ao ambulatório.
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Acordo Coletivo da Oi Negociação com a TIM
está fechado
ainda não foi fechada

O Sindicato conseguiu seis meses de licença maternidade

Renovação do Acordo Coletivo continua devagar

A

O

pós dois meses e quatro rodadas de negociação difíceis, enfim, os
trabalhadores da Oi e o Sinttel fecharam o Acordo Coletivo 2010/2011. Agora,
as funcionárias da empresa
terão direito a seis meses de
licença maternidade. A Oi
será a primeira empresa privada do país a conceder esse
benefício.
Este ano, os trabalhadores conseguiram também um aumento de 5% e o
fim do reajuste escalonado,
prática mantida nos últimos
anos pela empresa e que
consistia em conceder percentual de reajuste maior
a quem ganhava menos
e vice-versa. O Sinttel é
contra essa prática porque
acredita que todos merecem
o mesmo percentual. Os 5%

são referentes à variação do
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) dos
últimos 11 meses.
Os funcionários da empresa conseguiram, ainda, o
13º dos tíquetes, que era de
R$ 18,75 e foi para R$ 20.
Além disso, conseguiram diminuir suas contribuições no
benefício. Agora, quem ganha até R$ 1 mil contribuirá
com 3% (antes era 5%) do valor total dos tíquetes. Quem
ganha de R$ 1 mil a 2 mil
participará com 8% (antes era
10%) e quem recebe acima
de R$ 2 mil contribuirá com
13% (antes era 15%).
A assembleia dos trabalhadores da OI, promovida
pelo Sinttel e que aprovou
por 98% dos votos o Acordo
Coletivo 2010/2011, foi realizada no dia 29 de novembro.

Avanços conquistados pelos trabalhadores
- 6 meses de licença maternidade
- 1 talão extra de tíquete

Reajustes previstos no acordo
- 5% para todos (INPC dos últimos 11 meses)
- Tíquete de R$ 20

processo de negociação
para renovar o Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT)
com a TIM continua travado. Até o fechamento desta
edição, a empresa usou argumentos pífios para sua
proposta, que está muito
aquém de suas possibilidades (ver arte abaixo).
Os valores de correção
dos salários propostos pela
TIM estão abaixo da inflação, como também os
reajustes dos tíquetes e do
auxílio creche estão abaixo
do mercado. Isso tudo está
ocorrendo em um ótimo
momento, pois a TIM vai
fechar o ano com forte arrecadação e com número
recorde de clientes.
Não aceitamos - É impossível aceitar uma proposta

de renovação do acordo
coletivo que não contemple
melhoria no salário e também nos benefícios.
Em breve, o Sinttel estará divulgando os
números finais da negociação e decidirá, junto com
os trabalhadores, qual decisão tomará. Uma coisa,
porém, é certa. Por tudo que
estão fazendo pelo crescimento da TIM, seus trabalhadores merecem muito
mais.
PPR - Após o pagamento do Programa de Participação nos Resultados
(PPR), o Sindicato recebeu
várias reclamações dos trabalhadores sobre descontos
indevidos. Os problemas estão sendo apurados e serão
discutidos com a empresa.

Última proposta recusada
- 3ª proposta: Correção a partir de janeiro de 2011
- 4% de reajuste para quem ganha até R$ 4.500
- R$ 180 de reajuste (fixo) para valores acima de R$ 4.500.
Obs: Não incluem diretor/manager/especialista master.
- Reajuste de benefícios de 4%.

Torpedos
GVT investe R$ 70
milhões no NE
A GVT vai investir no
Nordeste mais R$ 70 milhões na região até fevereiro
de 2011. Os recursos serão
aplicados na expansão da
rede de fibra óptica para aumentar a oferta de serviços
de banda larga com ultravelocidades nas cidades onde já
atua. Segundo a companhia,
até agora, já foram aplicados
mais de R$ 140 milhões no
mercado nordestino.

3G: Em 2014, serão 107
milhões usuários

SMS gratuito para
emergências

Fim das chamadas
sem identificação

Segundo as projeções
de estudos da Qualcomm,
no Brasil, o número de
assinantes 3G será de 107
milhões até 2014. Depois da
China, o mercado brasileiro
é o segundo que mais
cresce entre os emergentes.
De acordo com a empresa,
um dos fatores que estão
impulsionando a tecnologia
3G no Brasil é a queda de
preços dos smartphones.

A Agência Nacional de
Telecomunicações
(Anatel)
colocou em consulta pública
proposta de alteração do
regulamento da telefonia
celular que permite o envio
gratuito de mensagens de
texto para serviços públicos
de emergência, como a
Polícia (190) e o Bombeiros
(193). Técnicos estão buscando
soluções para possibilitar a
identificação das mensagens.

A Câmara dos Deputados
está analisando o Projeto de
Lei 6907/10, de Sueli Vidigal
(PDT-ES), que proíbe o
bloqueio das identificações
de chamadas dos celulares.
Segundo a deputada, isso tem
facilitado a prática de trotes e
a ação de criminosos detidos
em presídios. A proposta prevê
uma multa de até R$ 3,2
milhões para a empresa que
desrespeitar a regra.
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Você Sabia?

N

a coluna deste mês, você poderá conhecer mais sobre um
direito da classe trabalhadora, as férias. Mas o que são as
férias? São períodos de até 30 dias para descanso e lazer, dos quais
dispõe o empregado a cada 12 meses de trabalho. Por ocasião das
férias, o trabalhador recebe o salário do mês acrescido de um terço,
também conhecido como terço constitucional, por ter sido criado
pela Constituição de 1988.
É importante ressaltar
que faltas injustificadas
e suspensões durante o
período aquisitivo, ou seja,
os meses que antecedem
as férias, podem significar
redução do período
de férias, conforme
artigos 130 e 130-A da
Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Por isso,
fiquem atentos.
Art. 130 - Após cada
período de 12 (doze) meses
de vigência do contrato de
trabalho, o empregado terá
direito a férias, na seguinte
proporção:
I - 30 (trinta) dias corridos,
quando não houver faltado
ao serviço mais de 5
(cinco) vezes;

II - 24 (vinte e quatro)
dias corridos, quando
houver tido de 6 (seis) a 14
(quatorze) faltas;
III - 18 (dezoito) dias
corridos, quando houver
tido de 15 (quinze) a 23
(vinte e três) faltas;
IV - 12 (doze) dias corridos,
quando houver tido de 24
(vinte e quatro) a 32 (trinta
e duas) faltas.

Art. 130-A. Na
modalidade do regime de
tempo parcial, após cada
período de doze meses de
vigência do contrato de
trabalho, o empregado terá
direito a férias, na seguinte
proporção:

III - quatorze dias, para
a duração do trabalho
semanal superior a quinze
horas, até vinte horas;
IV - doze dias, para a
duração do trabalho
semanal superior a dez
horas, até quinze horas;

§ 1º - É vedado descontar,
do período de férias, as
faltas do empregado ao
serviço.

I - dezoito dias, para
a duração do trabalho
semanal superior a vinte
e duas horas, até vinte e
cinco horas;

V - dez dias, para a
duração do trabalho
semanal superior a cinco
horas, até dez horas;

§ 2º - O período das férias
será computado, para todos
os efeitos, como tempo de
serviço.

II - dezesseis dias, para a
duração do trabalho semanal
superior a vinte horas, até
vinte e duas horas;

VI - oito dias, para a
duração do trabalho
semanal igual ou inferior a
cinco horas.

A direção fala

TEL não cumpre convenção coletiva e pode ser denunciada à Justiça
Há cinco meses atuando
em Pernambuco, a TEL,
empresa prestadora de
serviços da GVT, não vem
cumprindo com a Convenção Coletiva. Isso é uma
vergonha! A empresa, por
exemplo, não quer pagar
o piso do instalador, que é
R$ 520. só paga o salário
mí-nimo (R$ 510). Como
se R$ 10 a mais fizesse diferença. Em Convenção, foi
decidida a quantidade de
20 tíquetes no valor de R$
9,50 (cada) mais R$ 65 da

cesta básica, totalizando de
R$ 255. O que a empresa
oferece é o número de 26
tíquetes de R$ 8, sem o pagamento da cesta básica. O
que totaliza R$ 208.
Jornada de Trabalho - A
TEL está praticando uma
jornada de 44 horas semanais, quando deveria ser de
40 horas. Como se já não
bastasse, o risco do trabalho
em horário diurno, ainda
obriga o trabalhador a fazer
hora extra e noturna. Para

completar, eles ainda não
querem pagar a hora extra,
querem fazer banco de horas, também proibido na
convenção coletiva.
Estamos de olho na TEL.
Tivemos que recolher empregados da empresa que estavam na rua às 20h. O pessoal estava trabalhando com
escada de madeira, onde
o correto é usar escadas de
fibra, que não prejudicam a
saúde.
O Sinttel tentou entrar
em contato, mas a TEL não

atendeu
GVT é a culpada - A empresa é a principal responsável por estes abusos, já
que é ela que contrata esta
empreiteira de meia tigela.
Diga-se de passagem, a
GVT só vem contratando,
ultimamente,
empresas
picaretas para prestar-lhe
serviço na rede externa, a
exemplo da TEL que sumiu, após pouco tempo de
atuação, deixando os trabalhadores em maus lençóis.

