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PRIMEIRA RODADA DE NEGOCIAÇÃO

ARM NEGA PLR
N

Veja também:

o dia 02 de junho passado
ocorreu em Fortaleza a 1ª
rodada de negociações de
nossa campanha salarial
2015/2016. Participaram os
dirigentes dos sindicatos do RN
(Junior Bezerra), CE, BA, AL, AM,
AP e RR, além de representante de
nossa federação, a Fenattel.
A empresa abriu a reunião
com a apresentação de mais um
novo projeto, este chamado
“Célula”, que tem como objetivo
melhorar os ﬂuxos de controle e
pagamento de horas extras, entre
outras rotinas. Essa já é uma marca
da RM: uma empresa que vive
“estudando” e está sempre apresentando uma ideia, um
projeto, um programa novo.
A bancada sindical, de pronto, lembrou a
empresa que vários de seus programas têm fracassado
porque não cumprem o que prometem e, assim,
frustram as expectativas dos trabalhadores, piorando o
clima organizacional. Um exemplo disso foi o “RM
Atende”, que fez água em menos de dois meses,
deixando os trabalhadores sem respostas para os
questionamentos e problemas apresentados.
Os dirigentes sindicais ﬁzeram, então, a
pergunta que interessa a todos: Cadê nossa PL/R?
Aﬁnal, companheiros, não vamos nunca nos cansar de
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lembrar: a PL/R, assim como boas condições de
trabalho e justa remuneração, são reivindicações mais
do que razoáveis daqueles que, com o seu trabalho,
com o seu suor, fazem a empresa alcançar suas metas e
resultados.
E a resposta da empresa? Os representantes
patronais informaram que não têm nenhuma previsão
de pagamento de PL/R para nós! Pode isso, Arnaldo?
Não, não pode e os dirigentes sindicais ﬁzeram
questão de deixar isso bem claro. A empresa que respeite
os seus trabalhadores e pague o que lhes é de direito!
Uma nova rodada ﬁcou agendada para os dias
18 e 19 de junho.

QUEREMOS APENAS
O QUE É NOSSO!
A categoria tem demonstrado estar a cada
dia mais forte e unida. A capacidade de mobilização
dos trabalhadores na ARM é uma realidade em
nosso Estado. E o que queremos é tão somente
aquilo que nos é devido.
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TERCEIRIZAÇÃO SEM LIMITES
PREJUDICA OS TRABALHADORES

O

Projeto de Lei 4330/2004, recentemente aprovado
na Câmara dos Deputados, não se propõe apenas à
regulamentar as condições de trabalho dos cerca de
12 milhões de trabalhadores terceirizados existentes no
país. Ao contrário, do jeito que foi aprovado, o Projeto põe
em perigo os demais 33 milhões de brasileiros
contratados diretamente pelas empresas, em um terrível
retrocesso quanto aos direitos e garantias conquistados
pela classe trabalhadora ao longo de muitos anos de
árduas lutas.
O Projeto agora será discutido, analisado e votado
no Senado Federal. Uma página na internet foi criada
para colher as opiniões da sociedade civil. Você,
trabalhador, precisa se fazer ouvir, precisa manifestar sua
opinião! Se você tem acesso à internet, visite a página
http://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacao
materia?id=120928 e diga NÃO ao projeto da
terceirização sem limites!

O SINTTEL OFERECE NOVA MODALIDADE ESPORTIVA: O KICKBOXING

D

entro da sua política de incentivo ao esporte, além
do futebol de campo, o SINTTEL, em parceria
com o GRET, oferece agora à categoria e
respectivos dependentes, a prática do
KICKBOXING.
O kickboxing é um esporte de contato
muito adotado como defesa pessoal, mas é
também um excelente condicionador físico
para homens e mulheres de todas as idades.
O SINTTEL apresenta o instrutor (e
também dirigente sindical) Eli Pereira, formado pelas Federações ABK, SEIWAKAI e

ASSEIKEM. Eli possui larga experiência em
artes marciais, tais como Karatê (faixa preta),
Full Contact e Kickboxing.
Os treinos são realizados todas às terças
e quintas feiras, das 19:00 às 20:00 horas,
no GRET (antigo Clube Telern, na
Avenida Amintas Barros). Para praticar
o kickboxing basta ser sindicalizado ao
Sinttel e fazer sua inscrição com os
dirigentes Eli Magalhaes (fone: 084 88181621)
ou Wilson Roberto (fone 084 88053881). Vamos
deixar a preguiça de lado e partir pra luta contra o
sedentarismo.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO SINTTEL É DIÁRIA

ORGANIZAR PARA AVANÇAR: FILIE-SE AO SINTTEL

O Sinttel ampliou o atendimento jurídico à
categoria em todas as áreas do direito. Agora o Sinttel
oferece plantões com advogados em todas as tardes
de segunda à quinta, das 14 às 17 horas aos
trabalhadores, os aposentados e seus respectivos
dependentes. Não embarque em aventuras ou
acredite em falsas promessas. Valorize a sua
assessoria jurídica! Ligue 3211-3131 e agende a sua
consulta ou compareça ao Sinttel, na Rua Jundiaí,
414, Casas 5, Tirol.

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, em especial os teleoperadores, estão
convidados a se ﬁliarem ao Sinttel, como primeiro
passo para fortalecer a própria categoria. Não hesite,
venha para o Sinttel/Fenattel – um sindicato de luta.
(contatos: 3211-3131 ou contato@sinttel.org.br).
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