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Fenattel e Sindicatos repudiam
ARM pelo não pagamento da PLR
HOJE, 14 DE ABRIL,
TRABALHADORES
DA ARM EM TODOS
OS ESTADOS
FILIADOS À
FENATTEL
PROTESTAM PELO
NÃO PAGAMENTO
DA PLR DE 2013.
A ARM tenta, pelo segundo ano
consecutivo, dar um calote nos
trabalhadores e se furtar de pagar a PLR.
Os companheiros lembram: há duas
semanas,
quando
todos
foram
surpreendidos com mais uma rodada de
descontos indevidos por conta das
intermináveis falhas no controle de
ponto, a empresa ainda teve o desplante
de informar, com a maior tranquilidade
do mundo, que não vai pagar PLR esse
ano. Simples assim!

O movimento sindical dos
trabalhadores de telecomunicações
esgotou tentativas de negociação
Além da conduta desonesta, em especial no
que se refere à PPR, a ARM tenta promover a
divisão e o enfraquecimento da capacidade
de ação dos sindicatos.

Ela se recusa de modo oportunista e
predatório a estabelecer uma negociação
nacional, mesmo estando presente em quase
Acontece que a empresa impôs um todos os estados do país.
modelo desonesto com um “gatilho” que
não
depende
em
absoluto
dos
P P R J Á!
trabalhadores para ser atingido. E mais:
para alcançar o tal gatilho a empresa A FENATTEL e os Sindicatos em todo país
teria de ter um lucro simplesmente três conclamam os trabalhadores nas bases para
vezes maior do que o de 2012. Três vezes cerrar fileiras ao lado dos sindicatos e exigir,
de dentro para fora, que os patrões da ARM
mais!
paguem a PPR de 2013 e parem de falar
A empresa obteve, sim, lucros e ganho meias verdades sobre seu resultado porque
patrimonial conforme comprova seu seu balanço prova o contrário. A ARM não
balanço legal. O ATIVO DA EMPRESA, que pode exercer concorrência desleal no
significa o ganho de remuneração do mercado, apropriando-se do que é de direito
capital dos acionistas aumentou 9,6%.
dos trabalhadores.
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RELATÓRIO DA ARM APONTA LUCRO
DE QUASE R$ 22 MILHÕES EM 2013
E O NOSSO PLR, Ó!
Em 2013 o lucro da ARM foi um
pouco superior ao alcançado
em 2012, quando a empresa
também deixou de pagar a PLR.
E isso não é segredo, não! Está
tudo lá, tintim por tintim, nas
Demonstrações Financeiras do
exercício, publicadas no site da
empresa (endereço ao lado).
O relatório aponta o que não é
novidade: a empresa reserva,
destes 22 milhões, 25% para os
http://portalrm.rminfraestrutura.com.br/Content/documentos/DF_Telecom_2013(auditada).pdf
seus “pobres” acionistas, o que
rendeu para eles em 2013 a bagatela de R$ 5.449 milhões. Tirando da conta outro
milhão de reais destinado à reserva legal, ainda sobram quinze milhões!
A destinação desse saldo restante será decidido em Assembleia Geral Ordinária da
companhia (assembleia dos sócios). Ou seja, eles mesmo vão decidir o que fazer com os
R$ 15 milhões. Talvez resolvam embolsar esse “trocado”, junto com os cinco milhões e
meio que já botaram no bolso sem fazer força, sem entrar em câmaras, sem subir nos
postes, sem correr risco de morrer de choque elétrico, sem se preocupar com os
descontos do contracheque do final do mês, sem dor de cabeça com um controle de
ponto ineficiente, sem se preocupar com um tal de rende mais que não rende é nada
etc etc. Bom, né? Basta que a gente fique caladinho, sem dar um pio...

Está na hora de cobrar o que é nosso! Não queremos os milhões
dos sócios. Queremos nossa parte. E temos direito!
A categoria tem demonstrado estar cada dia mais forte e unida. A capacidade de
mobilização dos trabalhadores na ARM TELECOM é uma realidade no RN e em todo o
país. É crescente a indignação daqueles que “fazem essa roda girar”, cujo suor e
dedicação fazem os resultados da ARM e da OI. Os trabalhadores querem aquilo que lhes
é devido, fruto do seu esforço dia a dia, mês a mês, o ano inteiro. Logo, logo estaremos
discutindo com a empresa o PPR de 2014 e o reajuste dos salários e benefícios. Nossa
data base é 1º de junho. Saberemos fazer ouvir nossa voz!
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