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TIM OFERECE ZERO DE REAJUSTE E
REVOLTA OS TRABALHADORES
O

sentimento que tomou conta da bancada sindical após
reunião com a TIM, em 20 de outubro, para negociar o
Acordo Coletivo de Trabalho 2015, foi um misto de
indignação e revolta pelo pouco caso e pelos soﬁsmas
(mentiras maquiadas em discurso ﬂoreado), com que a
empresa abriu sua apresentação.
Antes de apresentar a proposta, a empresa mostrou
um cenário de caos com o intuito de fazer terrorismo
psicológico, inclusive de forma antiética, ao envolver os
concorrentes com argumentos vazios. A alegada crise
nacional não atingiu o setor de telecom que, aliás, acumulou
gordura e crescimento nos anos anteriores, sem oferecer
reconhecimento e compensação aos trabalhadores. Em
especial as multinacionais do setor, que bateram recordes
de envio de dinheiro para o exterior, como colonizadores
digitais.

ZERO DE REAJUSTE?

A TIM quer se apropriar de uma crise que não é dela
e de modo oportunista. Os dados comprovam:
A TIM possui cerca de 75 milhões de clientes, sendo que
destes, 81% são pré-pagos, ou seja, causam
inadimplência zero.
 Seu lucro líquido subiu 153,4% no 2º trimestre de 2015,
atingindo a cifra de R$ 926,4 milhões acima dos R$
366,6 milhões alcançados no ano passado.
 Os custos operacionais baixaram 10,5% em relação ao
mesmo período de 2014.
 O EBITDA (indicador ﬁnanceiro) cresceu também em
relação a igual período de 2014. A empresa acumulou
investimentos em cerca de 19,4% no segundo trimestre
de 2015.

A TIM extrapolou todos os níveis de desrespeito aos
seus trabalhadores e ofereceu ZERO de reajuste salarial.
Diante da situ¬ação, a comissão nacional de ne¬gociação
da FENATTEL aﬁrmou que se a empresa quer o embate, ela
terá o embate.
Ora! A TIM gasta milhões com publicidade e na hora
de reconhecer os trabalhadores ela os despreza?

OS TRABALHADORES SABERÃO
DEMONSTRAR SUA INDIGNAÇÃO!

Veja:



>> ELEITA A NOVA DIRETORIA DA FENATTEL
>> CONHEÇA OS NOVOS CONVÊNIOS DO SINTTEL
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amos mostrar para a TIM o nosso descontentamento e
a nossa decepção com essa nova atitude! A empresa
teve a cara de pau de dizer que garantiria as condições
vigentes no Acordo Coletivo e que não haveria redução dos
benefícios, que garantia a antecipação da primeira parcela
do PPR de 1,5 salários em dezembro/2015, exceto MBO.
Mas isto já foi negociado e está garantido no Acordo
Coletivo assinado! Será que a TIM está pensando que os
trabalhadores são trouxas? Ela só garante a parte do acordo
que lhe convém? Acordo tem força de Lei! Esse é o chamado bode na sala: diz que não garante e depois devolve o que
já era do trabalhador como moeda de troca. O QUE É NOSSO JÁ
GARANTIDO É NOSSO E NÃO ENTRARÁ EM TROCA DE NADA!
A única e solitária notícia boa da reunião foi a
renovação dos celulares, pleito antigo dos trabalhadores e
do Sindicato.
Em função dos impasses surgidos, foi designada
uma nova reunião para 05/11/2015.

A Voz dos

Filiado à

Telefônicos

2

FENATTEL

OUTUBRO DE 2015

ELEITA A NOVA DIRETORIA DA FENATTEL
A

FENATTEL apresentou o Programa
Nacional de Lutas de 2016 a 2020
para o setor de telecomunicações na
Assembleia Geral da Federação, realizada no último dia 8 de outubro. A nova
diretoria da entidade foi eleita na cerimônia. O presidente Almir Munhoz foi
reeleito para comandar a Federação
Nacional nos próximos quatro anos. Iara
Martins, dirigente do SINTTEL, foi
reconduzida à Diretoria Executiva da
Federação com a responsabilidade de
organizar as lutas e ações sindicais no
segmento de teleatendimento da categoria.
“Todos nós aqui somos importantes para a Federação. Os cargos pouco
representam, o que importa é nossa
vontade de resistir, representar e unir.
Esse deve ser o nosso lema! Temos que
realmente nos esforçar para fazer a
Federação crescer cada vez mais. Esse
é o momento: convencer o trabalhador

que ele pode lutar por seus direitos. A nossa vitória depende da nossa
unidade de ação. Não temos que nos importar com o ‘choro’ dos empresários, temos é que lutar pelos problemas dos trabalhadores. Nossa missão é
dura, cabe a nós realizar tudo o que foi colocado pelos trabalhadores e por

CONHEÇA OS NOVOS CONVÊNIOS DO SINTTEL

C

om o permanente objetivo de bem atender aos
trabalhadores sócios do sindicato, o SINTTEL fechou
novos convênios com a CLINICA POTIGUAR e a
academia KIOTO.
A KIOTO tem disponível a prática de inúmeras
modalidades, tais como: jiu-jitsu, muay thai, MMA,
kickboxing e treino funcional. Os sócios do SINTTEL, bem
como seus dependentes, têm desconto de até 60% nas
mensalidades em todas as modalidades acima citadas.
Portanto, não percam tempo! Venham praticar esportes,
que só faz bem à saúde e à qualidade de vida!
Academia KIOTO – Avenida Bernardo Vieira, 3545,
Lagoa Nova - Natal/RN. Tel: (84) 8868-4930.
Pensando na saúde dos trabalhadores, o SINTTEL
também fechou convênio com a CLINICA POTIGUAR, que
conta com inúmeros especialistas e oferece consultas e

exames com valores abaixo do mercado. Basta levar sua
carteirinha Sinttel/Aﬁnidadeclub e usufruir de mais este
benefício.
As especialidades que a Clinica Potiguar oferece
aos nossos trabalhadores: Utrassonograﬁa, Ginecologia,
Pediatria, Urologia, Oftalmologia, Cardiologia, Medico do
Trabalho, Clinica Geral, Gastroenterologia, Proctologia,
Otorrinolaringologia, Fonoaudióloga, Psicologia,
Mastologia, Endocrinologia, Nutrição, Psiquiatria,
Ortopedia, Dermatologia, Reumatologia, Neurologia,
Geriatria.
Clinica Potiguar Alecrim – Rua dos Caicós, 1392,
Alecrim, Natal-RN, Fone: (84) 3025-6561
Clinica Potiguar Zona Norte – Av. Bacharel Tomaz
Landin, 130-A, Igapó, Natal-RN, Fone: (84) 3322-1797/
99675-0131 (Tim) / 98793-5181 (Oi).

TRABALHADORES E APOSENTADOS TÊM ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO SINTTEL
EM NATAL: Os trabalhadores, os aposentados e respectivos
dependentes têm à disposição assistência jurídica no Sinttel,
com atendimentos de segunda à quinta feira, das 14:00 às
16:45 horas. Ligue 3211-3131 e agende a sua consulta ou
compareça ao Sinttel, na Rua Jundiaí, 414, Largo Otávio
Tavares, casa 05, Tirol (em frente à Claro/Embratel).

Escritório Munemassa Advogados, contratado pelo Sinttel
para ações nas áreas trabalhista, cível, previdenciária,
tributária e outras. Os interessados devem comparecer ao
plantão jurídico do Sinttel, sito à Rua Machado de Assis, 394,
Centro, Mossoró (Centro Empresarial Antonio Bolão, sl 17,
2º. Andar), às quartas feiras, das 08:30 às 12:00horas.

EM MOSSORÓ: Os trabalhadores, os aposentados e
respectivos dependentes, lotados em Mossoró têm à
disposição assistência jurídica, através do conceituado

Não entre em aventuras ou em falsas
promessas; valorize a sua assessoria jurídica!

A Voz dos

Telefônicos

Filiado à

FENATTEL

Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações - SINTTEL/RN

Rua Jundiaí, 414, Largo Otávio Tavares, casa 5 – Tirol
Natal/RN – CEP 59020-120
Fone/Fax: (84) 3211-3131
contato@sinttelrn.org.br – www.sinttelrn.org.br
Redes sociais: Twitter: @sinttelrn - Facebook: Sinttel/RN

Presidente: Gilberto Pirajá Martins Júnior; Imprensa: Wilson Roberto de Oliveira;
Redação: Iara Martins; Revisão – Gilberto Pirajá.
Distribuição gratuita
Diagramação: Jornalista Adriano Medeiros DRT/RN 985
contato@adrianomedeiros.jor.br | www.adrianomedeiros.jor.br

