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Fala, Presidente

O

ano começou com muito
trabalho, devido às negociações de Participação nos
Resultados (PR) da Contax
e dos protestos em frente à
Teleinformações. Sem falar
da difícil negociação com a
CSU, que só foi possível pela
ajuda decisiva do Ministério
Público do Trabalho, através do
Procurador-Chefe, Dr. Fábio
André, a quem aproveitamos
para agradecer publicamente.
Na próxima semana, começará a negociação salarial da
Contax e da Provider. Também
ocorrerá a posse da nova
diretoria da Fenattel, onde estaremos assumindo a Direção
Executiva da nossa representação nacional. Trazendo uma
responsabilidade ainda maior.
Ano novo. Desafios novos.
Quem ainda pensa que o ano
só começa depois do Carnaval,
desconhece nossa realidade.
Por falar em Carnaval, estamos
também preparando nosso
baile o “Ligados na Folia”, que
entra no seu sexto ano de muito
sucesso. Novamente, a festa
acontecerá no Clube Internacional e desta vez a atração
principal será Silvério Pessoa.
Cultura e luta por uma vida
mais digna se misturam neste
momento. Até porque, o Carnaval está no sangue do povo
pernambucano, bem como a
tradição de se rebelar contra as
injustiças.
Este ano promete e com seu
apoio daremos nossa contribuição por um mundo mais justo.
Aproveitando o sempre importante “Fórum Social Mundial”,
que está acontecendo esta
semana em Porto Alegre (RS),
tornamos a afirmar: um mundo
melhor é possível!
Marcelo Beltrão
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Negociações de PR da Contax
em andamento

Teleinformações: Denúncias continuam e
Sinttel cobra solução

A proposta da empresa é pagar apenas 1/3 do salário de Participação nos Resultados

As irregularidades permanecem; por isso, a partir de agora, cabe ao Ministério Público agir no caso

A

A

s negociações sobre a
Participação nos Resultados (PR) dos trabalhadores
da Contax já começaram.
Este ano, diferentemente dos
anteriores, as negociações
iniciaram-se mais cedo.
Porém, a conversa continua
a mesma. A empresa fica
chorando, alegando que
estão com dificuldades financeiras por causa da crise e da
expansão dos negócios.
É oportuno registrar que
as negociações são feitas por
uma Comissão Nacional.
Além de Pernambuco, representado pela diretora Danielly Moraes, os sindicatos
de São Paulo, Goiás, Ceará,
Bahia, Paraná, Mato Grosso
do Sul e Rio de Janeiro
também estiveram presentes
à reunião.
Proposta da empresa – A
proposta inicial da Comissão
Nacional de Negociação era
de um salário nominal a título de PR para todos os trabalhadores. Na última reunião
realizada, em São Paulo, os
representantes da empresa
ofereceram a proposta de
33%, com valor limitado a
R$ 660,00, descontando a
antecipação concedida em
2011 referente a 2012, cujo
percentual foi de 10% do
salário. Vale lembrar que só
os trabalhadores que tiveram
mais de 180 dias de trabalho
no ano passado possuirão o

direito a receber o valor.
O valor será pago para
todos que trabalharam até
dezembro de 2011, exceto os
especialistas, os coordenadores, gerentes e diretores. Para
piorar ainda mais o que já estava ruim, a empresa propôs
alguns critérios inaceitáveis
para os trabalhadores receberem a PR: quem tiver mais
de uma falta injustificada receberá 50% e os que faltaram
mais vezes sem justificativa,
não terão direito de receber
nada.

Agora, o objetivo do
Sinttel é fechar a PR,
em seguida as
negociações da
campanha salarial

É importante ressaltar que a
Comissão rejeitou tudo isso
que foi colocado pelos representantes da Contax.
Diante do impasse, a
Comissão apresentou uma
contraproposta de 70% do
salário de PR. A empresa
solicitou nova reunião para
que pudesse fazer as contas
e apresentar nova proposta.
Até o momento, não há
data marcada. “Esperamos
números que compensem o
esforço de cada trabalhador,
porque são eles que geram
os lucros para a Contax”,
concluiu Danielly.
Logo após o fechamento
da Participação nos Resultados, que ocorrerá nos próximos dias, vão começar as negociações para renovação do
Acordo Coletivo de Trabalho
2012, que já estão atrasadas.
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não bastasse tudo isso, os
funcionários relataram ainda
a exigência da empresa para
que eles compensassem a
folga do final do ano, fazendo três horas-extras durante
dois dias, o que é ilegal.
O descaso da empresa
com seus colaboradores é
tamanho que, de acordo com
as denúncias, são apenas três
banheiros para cerca de mil
funcionários. Até a água é
imprópria para o consumo,
os condicionadores de ar são
velhos e por isso não funcionam direito. As posições de
atendimento são irregulares
e não há saída de emergência.
Diante disso, fica claro
que a Teleinformações não
tem condições de continuar
operando; por isso o sindica-

to vai dar entrada com uma
representação no Ministério
Público do Trabalho para
que os desmandos da empresa não continuem. Além disso, o Sinttel vai se reunir com
a diretoria da Vivo, já que a

empresa é a contratante do
serviço e corresponsável por
todos esses problemas.
Uma coisa é certa: a
situação atual não pode continuar. Providências terão
que ser tomadas!

RM

CSU

TIM

Provider

Plano odontológico

Acordo Coletivo

Retroativo

Nada de negociações

As reclamações e as insatisfações dos trabalhadores
da RM, referentes ao plano
odontológico, surtiram
efeito. Na segunda semana
de janeiro, a responsável
pelo setor de Remuneração
e Benefícios da RM, entrou
em contato com o Sinttel
para informar que a empresa
vai mesmo mudar o plano
odontológico. Ainda não foi
definido qual será o novo
plano, mas foi garantido que
até o mês de março todos
os empregados vão poder
contar com uma assistência
odontológica de melhor
qualidade.

Está em fase final o
processo de negociação
para o primeiro Acordo
Coletivo de Trabalho dos
trabalhadores da CSU. Na
última semana, a diretoria
da empresa e do sindicato se
reuniu com o Procurador-Chefe no Ministério
Público do Trabalho, Dr.
Fábio André Farias, visando
chegar a uma proposta de
consenso. Tudo leva a crer
que, finalmente, vai sair o
tão esperado acordo. Em
fevereiro, o Sinttel irá realizar uma assembleia com os
trabalhadores para ratificar
os termos do acordo.

Quando foi finalizado o
último Acordo Coletivo de
Trabalho da Tim, ainda não
havia saído o número exato
da inflação acumulada
de 2011. Portanto, após
a confirmação oficial do
INPC calculada pelo IBGE,
ficou faltando um pequeno
resíduo de 0,18% para
os trabalhadores da Tim.
Entretanto, cabe ressaltar
que só terão direito os
empregados que recebem
de R$ 1.001,00 até R$
6.000,00. Essa diferença
será paga através de uma
carga extra no próximo
tíquete.

Depois das festividades de
fim de ano, o Sinttel vem
insistindo com a diretoria
da empresa uma reunião
para dar prosseguimento
às negociações salariais.
A pauta de reivindicações
já foi entregue desde o
ano passado e, até agora,
nenhuma resposta dos
patrões. Em breve, haverá
um jornalzinho especial
para os trabalhadores da
Provider com os detalhes
da pauta e o andamento
das negociações. A empresa está muito atrasada,
pois o processo negocial já
deveria ter começado.

s manifestações realizadas pelo Sinttel na frente da Teleinformações, no
final do ano passado, pouco
adiantaram. A repercussão
do ato indicava que a empresa pretendia solucionar os
problemas, já que o assessor
jurídico da empresa procurou
o sindicato e reuniu-se com a
diretoria, comprometendo-se
a pôr fim às irregularidades
que estavam acontecendo.
No entanto, nas últimas
semanas, diversos trabalhadores denunciaram mais
casos de assédio moral,
como também a falta de
plano de saúde, ausência de
vale-transporte e as péssimas
condições de trabalho, além
das punições por faltas
injustificadas e por metas
não realizadas. Como se

Torpedos
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na fol ia

Abre alas para mais um Ligados na Folia
Trabalhadores de toda a categoria estão em contagem regressiva para o baile que já se tornou um sucesso

O

clima de carnaval já
está a todo vapor em
Pernambuco e os preparativos para mais um Ligados
na Folia também. A cada
ano, o baile está batendo
recorde de público e já se
tornou um dos maiores do
estado. Mais uma vez, o
palco da festa será o Clube
Internacional, no dia 11 de
fevereiro, a partir das 21h.
Pernambuco
tem
o
carnaval mais popular e cultural do Brasil e o do Sinttel
não poderia ser diferente. A
novidade deste ano será a
homenagem aos 100 anos
de nascimento do Rei do

Baião, Luís Gonzaga.
A animação ficará por
conta de Silvério Pessoa, Jefferson Rouche e Orquestra
Camarás, além de estúdio de
fotos e passistas. Não deixe
de participar, fantasiados ou
não, seja em ritmo de frevo,
maracatu ou forró, o único
adereço que não pode faltar
é a alegria.
Você, trabalhador, é o
nosso convidado especial
e, para ter acesso à festa, é
só mostrar seu crachá de
identificação funcional de
alguma das empresas de
telecomunicações. Venha se
divertir conosco!

Serviço:
Ligados na Folia 2012

Dia: 11/02
Local: Clube Internacional
Hora: 21h

Ligação Cultural
Bloco Matulão
Há sete anos, um grupo
de trabalhadores em telecomunicações, carnavalescos de carteirinha, teve a
ideia de montar um bloco
de carnaval e o batizaram
de Matulão. O nome é
uma referência à bolsa de
couro muito usada pelo
sertanejo nordestino para
transportar seus pertences.
Da literatura de cordel ao
forró pé-de-serra, passando pelo xote e a ciranda,
todo esse universo cultural
é alvo do interesse de seus

integrantes.
A essência do bloco é divulgar toda a cultura nordestina e não apenas o frevo.
Não podia ser diferente
em época de Carnaval: a
animação é a energia que
pulsa na veia do Bloco Matulão. Ao longo dos anos, o
Matulão foi prestigiado por
personalidades da cultura,
como Ariano Suassuna e
Gilberto Gil.
Já há alguns anos, o Sinttel
é parceiro de seus projetos e,
este ano, o desfile acontece

Serviço:
na noite da quarta-feira pré-carnavalesca, no Recife Antigo. O bloco desfilará também nas ladeiras de Olinda.
Mas a grande novidade
de 2012 é o Camarote do
Matulão, no desfile do Galo
da Madrugada, na melhor
área da Rua Imperial. Para
assegurar sua vaga, basta
ligar para os organizadores
do bloco, Francisco Rodolfo
(88010219), Luiz Cláudio,
(88288090) e Irani Fisher
(88010186). Vale dizer que
é imperdível!

Recife Antigo

Dia: 15/02
Local: Rua da Guia S/N,
esquina com a
praça do Arsenal
Hora: 19h

Galo da Madrugada

Dia: 18/02
Local: Rua Imperial nº 599
Hora: 09h

Olinda

Dia: 20/02
Local: Ao lado da
igreja de São Pedro
Hora: 11h

