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CANAL DE VOZ
Segunda-feira tem assembléia

dos trabalhadores da Velox

Acabou o chororô da Velox. 
O Sinttel mais uma vez 
bateu o martelo na mesa 

de negociação e, a partir de 
agora, os trabalhadores voltam 
a receber horas extras e não 
terão mais o tal desconto de 
R$ 60,00 por erros na gestão de 
documentos. Depois de muita 
pressão na mesa de negocia-
ção, a Velox se comprometeu 
a não mais atrasar ou gerar 
transtornos para o dia-a-dia do 
trabalhador. 

Na terça-feira, 02, o presiden-
te do Sinttel, Nilson Hoffmann, 
participou de mais uma reunião 
no Rio de Janeiro e, em conjun-
to com o Sinttel/RJ, garantiu a 
solução de várias pendências. 
Na ocasião, a Velox apresentou 
proposta de reajustar os salários 
pelo índice do INPC do período, 
o que significa 5,83%, a partir de 
1° de maio. 

Reajuste do tíquete-refeição 
e alimentação abaixo da 

inflação
Para ter um ganho nos valo-

res praticados no Vale-Alimenta-
ção (VA) e no Vale-Refeição (VR), 
durante a negociação o Sinttel 

Dia 15, o Sinttel realiza assembléias em 
dois horários: às 8h30 e às 18h30, no prédio 

da Vivo, em Vitória (Av. Nossa Senhora 
da Penha, 275, Praia do Canto). Na pauta, 
avaliação da proposta salarial que inclui 
reajuste de 5,83%, vale refeição de R$ 

10,40 e alimentação de R$ 50,50, auxílio-
creche de R$128,65, com extensão para 

empregados homens, entre outros pontos.

Reajuste salarial: 5,83%

Vale-refeição: passa para 
R$ 10,40 o valor unitário e a 
participação do trabalhador 
cai de 20% para 18%

Vale-alimentação: 
passa para R$ 50,50 e a 
participação do trabalhador 
cai de 10% para 8%

Auxílio-creche: extensivo 
aos empregados homem 
que detenham a guarda 
judicial dos filhos. O valor 
passa para R$ 128,65.

Possibilidade de optar em 
tudo VA ou tudo VR

sugeriu a 
redução na 
participação 
do traba-
lhador. O 
percentual 
hoje é de 
20% e 10% 
no VR e VA, 
respectivamente.  “Após varias 
discussões a negocoação resul-
tou em uma proposta de reajus-
te de 7,46%, ou seja, o VR passa 
para R$ 10,40 e a participação 
para 18%. O VA passa para 
50,50% e a participação de 10% 
para 8%”, esclarece o presidente 
do sindicato.  Segundo Nilson, a 
Velox assumiu o compromisso 
de voltar a discutir no próximo 
acordo coletivo a proposta do 
Sinttel de unificar os dois bene-
fícios e reduzir a cota de partici-
pação dos trabalhadores. 

Reajuste creche
O auxílio-creche será corri-

gido pela inflação, de 5,83%.O 
valor passa a ser de R$ 128,65. 

A partir desse acordo, o 
benefício será estendido para os 
pais que comprovarem a guarda 
judicial dos filhos. 

Confira alguns
pontos da proposta
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Mobilização garante avanço
nas negociações 

Errar é hu-
mano. E não é 
de hoje que os 
trabalhadores vêm 
se queixando da 
prática da empresa 
em efetuar desconto 
por erros cometidos no 
fechamento de contra-
tos. A Velox voltou atrás 
nessa prática e baniu, 
por hora, o chamado desconto 
por gestão documental. Em de-
fesa dos trabalhadores, o Sinttel 
fez a empresa enxergar que na 
correria de atender com eficiên-
cia, muitas vezes o trabalhador 
comete falhas e que não se erra 
por que quer e, sim, por razões 
que vão desde as pressões do 
tempo, quota de atendimento e 
sobrecarga de trabalho. 

Sinttel garante eficiência
 “O Sinttel assumiu o compro-

misso junto à empresa de que 
os trabalhadores manterão a efi-
ciência em suas tarefas. Tenho 
certeza que, no Acordo Coletivo 
de 2010, a Velox não terá moti-
vo para justificar o retorno do 
desconto”, aposta o presidente 
Nilson Hoffmann. Portanto, 
colegas, reforçem os cuidados 
na hora de juntar a documenta-
ção e não dêem nenhum motivo 
para a empresa voltar atrás e 
romper o combinado.  

Horas extras serão pagas 
Motivo de insatisfação e des-

motivação no trabalho, as horas 
extras nunca eram acertadas de 

forma correta.  A partir de agora, 
a quantidade de horas trabalha-
das serão lançadas e pagas. E a 
Velox prometeu: trabalho depois 
do horário sem remuneração 
é coisa do passado. E as horas 
extras credoras pendentes serão 
pagas a partir deste mês junto 
com as realizadas no mês ante-
rior.
Empresa diz que fez pesquisa

A Velox garantiu na mesa de 
negociação que realizou levan-
tamento completo em todas as 
áreas da empresa e, realmente, 
detectou “problemas operacio-
nais”. O resultado da pesquisa 
e as medidas saneadoras ado-
tadas, segundo a Velox, já são 
conhecidos por todos. Porém, 
sabemos muito bem que a 
empresa só resolveu acertar as 
falhas depois de muita mobiliza-
ção dos trabalhadores e pressão 
do sindicato.

Vale Transporte  
Outra grave pendência re-

solvida é o transporte. Além de 
garantir o pagamento em dia do 
benefício,  a Velox vai corrigir os 

Na mesa de negociação, o Sinttel cobrou da Velox a solução para alguns problemas como o não 
pagamento de horas extras, vale transporte e desconto por gestão documental. A Velox manterá as 

cláusulas do ACT e vai discutir melhorias no próximo contrato de serviços prestado a Vivo

valores do VT sempre que 
o trabalhador for transfe-
rido de loja, ou mudar de 
endereço.   O pagamento 
das diferenças acumuladas 
sairá junto com o credito do 
VT do mês de junho.

Outro compromisso as-
sumido, é que ela garantirá 
transporte para queles que 
atuam nas lojas da opera-

dora localizada nos shoppings e 
que acabam saindo do serviço 
tarde da noite. Segunda a Velox, 
os gerentes estão autorizados a 
concederem o transporte, permi-
tindo assim mais tranquilidade 
e segurança na volta para casa. 
Com isso, acaba aquela velha 
história do trabalhador tirar 
dinheiro do bolso para depois 
receber, não se sabe quando. 
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