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PPR aprovada por pequena margem
mostra graves problemas na CLARO
De acordo com as regras aprovadas em Congresso da
FENATTEL, propostas negociadas pelas comissões nacionais
devem ser submetidas as assembleias em todos os estados e
serão consideradas aprovadas quando a somatória de votos e a
somatória de sindicatos (estados) aprovarem as mesmas.
Foi o que aconteceu esse ano com a PPR da CLARO, em um
resultado bastante apertado: 648 votos favoráveis contra 606
votos que reprovaram a proposta. Ou seja, o modelo de PPR
da Claro foi aprovado pela minúscula margem de 42 votos, um
pouco mais de 3% dos votantes.
SINAL AMARELO – Esse resultado, com o perdão do trocadilho,
é um CLARO RECADO para a empresa. É saudável sanear as
pendências sociais, trabalhistas e sindicais, antes da
negociação coletiva de 2014.
As perdas que a empresa tenta impor em áreas importantes aos trabalhadores como
Plano Médico, correção de Vale Alimentação/Refeição, sua recusa em acompanhar o
mercado e conceder aumento real significativo são pré-condições para qualquer acordo
no futuro.
A FENATTEL e os SINDICATOS filiados repudiam essa
linha de conduta com que a CLARO vem se
posicionando em relação aos seus trabalhadores,
enquanto seus resultados aumentam de modo
expressivo.
A sub seção de TELECOM do DIEESE já tem
mapeados todos os principais indicadores dessa e
das demais empresas controladas pela América
Móvil no Brasil e, com certeza, os trabalhadores
apresentarão sua “fatura” nas próximas rodadas de
negociação.

SINTTEL CONVOCA ASSEMBLEIA
A data-base dos trabalhadores da Claro (outubro) já
se aproxima e a FENATTEL e SINDICATOS estão
iniciando a campanha para renovação do Acordo
Coletivo de Trabalho. No Rio Grande do Norte
realizaremos assembleia de aprovação da pauta de
reivindicações na próxima quarta-feira. Confira no
edital ao lado horários e locais e participe!
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CONVÊNIOS: SINTTEL LANÇA NOVIDADE
A partir do contrato firmado pelo Sinttel com o Afinidade Club, os trabalhadores
sindicalizados e os aposentados, em Natal e em Mossoró, terão direito a descontos
especiais numa cadeia enorme de estabelecimentos, tais como: lojas comerciais
(vestuário feminino, masculino e infantil, além de outros artigos), auto escola,
universidades, faculdades, posto de gasolina, auto peças, barzinhos, curso de idiomas,
clubes, clínica médicas, clinica de estética, casa de eventos, livraria, locadora de
veículos, ótica, salão de beleza, pet shop, seguradora, sex shop, cafeteria, colégio,
farmácias, restaurantes, hotéis, lanchonetes, academias de ginástica/dança e outros.
O Afinidade Club é um programa que conta com cerca de 320 empresas parceiras no RN.
Cada conveniado, a exemplo do Sinttel, pode indicar pessoas que terão direito a
descontos nas diversas empresas credenciadas.
Cada sindicalizado ao Sinttel receberá um cartão individual que o identificará e
garantirá os descontos na hora da compra. Os cartões serão distribuídos pelo Sindicato
nos locais de trabalho e quem por acaso não receber, deve entrar em contato o Sinttel
através dos telefones 3211-3131 ou 8786-3080 (Sra. Justina).
Para conhecer toda a rede de estabelecimentos credenciada ao Afinidade Club acesse:
www.afinidadeclub.com, f/afinidadeclub e twitter @afnidadeclub.

ORGANIZAR PARA AVANÇAR – FILIE-SE AO SINTTEL
Organizar os trabalhadores em telecomunicações no RN é
prioridade para a diretoria do Sinttel. Afinal, de que adianta um
sindicato sem trabalhadores filiados? A história comprova que só
existe sindicato forte e representativo se a categoria estiver
sindicalizada. Todos os trabalhadores em telecomunicações
estão convidados a se filiarem ao Sinttel, como primeiro passo
para fortalecer a própria categoria. Não hesite, venha para o
Sinttel/Fenattel e participe de nossa luta. Contatos: 3211-3131
ou contato@sinttel.org.br.

COMPAREÇA AO PLANTÃO JURIDICO E INFORMESE SOBRE AS SUAS AÇÕES JUDICIAIS
As assessorias jurídicas do Sinttel colocam à disposição da categoria e respetivos
dependentes várias ações judiciais. Compareça ao plantão jurídico no Sindicato e se
informe sobre todas as ações que você tem direito.
♦

Às quartas-feiras, a partir das 15 horas, plantão do Escritório Oliveira, Calvalcanti
& Batista Advogados Associados, para ações trabalhistas.

♦

Às quintas-feiras, a partir das 14 horas, plantão do Escritório Munemassa
Advogados, para ações previdenciárias e cíveis.
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