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CANAL DE VOZ
Campanha Salarial 2009

Sinttel briga  por Participação 
nos Lucros ou Resultados

O PLACAR Oi, como é 
conhecida a PPR na em-
presa, aumentou o prêmio 
para dois salários, com 
pagamento em abril do ano 
que vem. A operadora eli-
minou o patamar de metas 
que servia de gatilho para 
deflagrar o programa. Com 
isso, todos os resultados 
receberão participação. O 
item elegibilidade melho-
rou, ficando em 4 meses 
de empresa. Assim, quem 
trabalhou até abril deste 
ano tem direito a receber de 
forma proporcional. Admi-
tidos a partir de setembro 
também. Os afastados por 
acidente de trabalho e licen-
ça maternidade receberão 
suas parcelas, desde que o 
afastamento ocorra dentro 
do período de apuração.

Categoria aprova 
PLACAR na Oi

O balanço do 1° semes-
tre de 2009, divulgado pela 
empresa em julho, mostrou 
uma receita líquida de 
R$2,56 bilhões, ou 9,4% 
superior ao mesmo período 
de 2008. A margem Ebtida 
ficou em 25,7%(25,1% no 
mesmo período de 2008) e 
lucro líquido de R$ 403 mi-
lhões no segundo trimes-
tre, acumulando R$ 620 
milhões em 2009, contra 
R$ 414,8 milhões de jan. a 
julho 2008). Mesmo com lu-
cro, a Embratel  chora em 
dividir os ganhos com os 
trabalhadores.

Comissão sem 
autonomia

Ao contrário de outras 
empresas que negociam a 
PPR com os sindicatos,  a 
Embratel adota uma política 
de isolamento na qual as 
federações sindicais são 
apenas convidadas, sem di-
reito a opinar.  A comissão, 
que é eleita internamente 
e tem representantes de 
empregados e da empresa, 
pouca autonomia tem para 
para negociar. Desta forma, 
sem a participação efetiva 
dos sindicatos, a Embratel 
tenta manter o controle so-
bre o pagamento da parcela 
do PPR.  Tal atitude será 
motivo de discussão entre 
os sindicatos e os trabalha-
dores que pretendem ga-
rantir uma negociação mais 
igualitária e representativa 
no próximo Acordo Coletivo.

Embratel 
chora de 

barriga cheia

Na Vivo, os indicadores 
Churn e Ebitda ficaram em 
10% e 30% do salário, res-
pectivamente, porém a Vivo 
insiste em não pagar ,em 
setembro , 30% do salário 
a título de antecipação. A 
proposta apresentada pela 
empresa praticamente 
não mudou em relação a 
do  ano passado. A única 
alteração é a inclusão de 
mais um indicador, o Churn, 
que mede o percentual 
de rotatividade da base de 
clientes em decorrência da 
portabilidade.  Os sindicatos 
continuam insistindo em 
abrir novas negociações 
com a empresa para sanar 
o impasse. 

Vivo nega
antecipação

Mais um ano em que os 
patrões resistem  em distri-
buir de forma mais justa uma 
parcela dos seus lucros com 
os trabalhadores.  As negocia-
ções em torno do Programa 
de  Participação nos Lucros 
ou Resultados (PPR) nas 
operadoras do setor de teleco-
municações ocorreram nacio-
nalmente de forma unificada, 
o que possibilitou que os 
prejuízos fossem menores. 

Foi preciso que os sindi-
catos fincassem o pé já que 
as empresas tentaram de 
todas as formas equiparar 
por baixo o que é por direito  
dos trabalhadores.  Na mesa 
de negociação, os sindicatos 
questionaram os critérios  de 
avaliação do PPR de algumas 
operadoras e conseguiram  
derrubar alguns absurdos 
que o patronato tentou impor. 

Essa conquista, no entanto, 
não impede a categoria de buscar 
durante a Campanha Salarial 
novos benefícios, tais como au-
mento real de salário, equiparação 
salarial e outras vantagens .

A Claro voltou atrás em 
sua proposta inicial e vai 
pagar  1,5 salários de PPR. 
O mesmo valor foi ofere-
cido nos demais estados, 
além da avaliação qualitati-
va de 0,6 , podendo chegar 
até 2,1 salários. Esse valor 
sobe de acordo com as 
categorias profissionais. O 
pagamento, caso todos os 
estados aceitem a propos-
ta, sairá até 29/09.

Proposta negociada 
com a claro foi 

aprovada 
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O Sinttel/ES anuncia mais 
vantagens especiais para 
seus associados.  A entidade 
firmou parcerias com clu-
bes, academias de ginástica, 
centro de dança e faculdades. 
Os novos parceiros são bem 
conceituados no mercado 
e oferecerão descontos que 
variam entre 10 a 30%. 

Faculdade
Na área educacional  

destaque é para a Escola e 
Faculdade São Geraldo, em 
Campo Grande, que oferece 
descontos nos cursos de 
Administração, Pedagogia 
e Direito; e ainda em pós 
graduação sob orientação de 
professores com ampla expe-
riência acadêmica.   

Lazer
O mesmo ocorre com o 

Praia Tênis Clube, em Vitória, 
que disponibilizou  todas as 
atividades e instalações para 
os associados do Sinttel. “Na 
área esportiva os alunos têm 
acompanhamento de técnicos 
e professores renomados e 
bem conceituados no estado. 
Além disso, os horários das 
aulas são bem alternativos e 
para quem gosta de dançar 
há bailes todas as quintas-
feiras”, diz o professor Luciano 
Locatelli.  No Centro de Dança 
Penha Lyrio, que funciona no 
clube, há aulas de yoga, dan-
ça do ventre, forró, dança de 

Sinttel amplia lista de convênios 

Aulas de Dança no Iate Clube, em Vitória

salão e, ainda, aula de char-
me, uma técnica destinada ao 
público feminino e que prome-
te ser novidade no verão. 

Outro parceiro é o Acqua 
mania, em Guarapari, ideal 
para passeio de toda a família. 
E para quem pensa que o local 
só apresenta piscinas e tobo-
águas está muito enganado. 
Além de ser uma opção para 
os dias de calor, o Acquamania 
tem vários programas de eco-
turismo e esportes de aventura. 

Já a Academia Movimen-
to, em Colatina, tem aulas de 
aeróbica e de musculação. O 
leque de convênios promete ser 
ampliado ainda mais daqui pra 

Convênios Atividade/Cursos Desconto % Telefone

Praia Tênis 
Clube

Aulas de natação, danças 
do ventre, forró, charme 
e salão, yoga, e prática 
esportiva. Bailes todas as 
quintas-feiras

15% em todas as atividades 

(27)  3227-1269
(27)  9933-6006 
luciano_locatelli@
hotmail.com)

Acquamania

Piscina com toboágua, 
hidromassagem e ondas, 
playground, biribol, Kami-
kase, trilha e arvorismo

Taxa de manutenção de R$ 
35,00 descontada na conta de 
energia elétrica ou débito ban-
cário. Taxa de registro carteiras 
de R$ 70,00.

(27) 3200-4600/3221-
6666
www. acquamania.com.
br  

Razões do Corpo Ginástica e musculação
15%  na mensalidade e Isenção 
da matrícula 

(27) 3223-1537

Academia Em 
Movimento 

Musculação e aeróbica 
em Colatina/ES

20% na mensalidade 
(27) 3721-6004 
www.academiaemmovi-
mento.com.br

Escola e Facul-
dade

São Geraldo

Administração, Peda-
gogia, Direito, Pós gra-
duação ensino infantil, 
fundamental e médio 

Administração - 15%
Pedagogia - 20% 
Direito - 27,24%
Pós-graduação, ensino infantil, 
fundamental e médio - 15%

(27) 3421-9770
www.saogeraldo.edu.br

SENAC-ES
Mais de 2000 programas 
distribuídos por 12 áreas 
de conhecimento

10% no valor de cada curso
(27) 3325-8311
www.es.senac.br

SESC-ES

Diversas atividades em 
Educação, Saúde, Lazer, 
Cultura e Assistência em 
Praia Formosa,  Vitória, 
Vila Velha, São Mateus, 
Colatina

O associado paga  apenas 10% 
a mais do preço cobrado dos 
comerciários e, ainda,  uma 
taxa de R$ 5,00 por cada cartei-
rinha,  

(27) 3232-3100
www.sesc-es.com.br

Instituto Batista 
de Educação de 
Vitória (Fabavi) e 
Colégios  Ameri-

cano

Ensino fundamental, 
médio e pré-vestibular. 
Cursos de graduação e 
pós graduação em Vitória, 
Vila Velha, Serra e Guara-
pari

10% no valor da mensalidade.
 (27) 3350-0018
www.fabavi.br

Data Control Informática
60%  de segunda a sexta nos 
períodos matutino e vespertino;  
55% no noturno e sábados.

(27) 3357 0044
www.datacontrol-es.
com.br

frente e o associado pode enviar 
sugestões.  É só entrar em 

contato com a Letícia do Sinttel,  
pelo telefone (27) 3223-4844.
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Museu das 
Telecomunicações 

busca doações

05 de dezembro é dia de
confraternização dos telefônicos 

Um churrasco de 
primeira, regado com 
muita música, des-

contração, boa conversa e 
alegria, promete bons mo-
mentos na nossa tradicional 
festa de fim ano. O Sinttel 
e a Associação dos Apo-
sentados e Pensionistas do 
Setor de Telecomunicações 
(Aspases) já deram início à 
organização da festa que vai 
reunir os trabalhadores da 
Grande Vitória e do interior, 
além de colegas aposenta-
dos e pensionistas.

Aberta aos associados, 
seus familiares, e não asso-
ciados, o evento é aguarda-
do com  expectativa, afinal 
de contas é a oportunidade 

Anote aí em sua agenda! O tradicional encontro de 
final de ano será na sede do Clube Álvares Cabral.  O 
Sinttel vai reservar ônibus para buscar o pessoal do 
interior do Estado que queira participar do evento. 

ciados e não associados.  
Em suas próximas edições, 
o Canal de Voz trará mais 
novidades sobre a festa. 

Um curioso 
museu está sendo 
montado na sede 
da Associação dos 
aposentados e pen-
sionistas do setor de 
telecomunicações do 
Espírito Santo (As-
pases), que funciona 
no mesmo prédio do 
Sinttel, em Vitória. 
O projeto é embrio-
nário e reúne peças, 
ferramentas, livros e 
equipamentos anti-
gos das telecomu-
nicações. Ao longo 
dos anos, o espaço 
alternativo promete 
se tornar um ponto 
cultural de referência no 
Estado.  

O objetivo do Museu é 
resgatar a trajetória das 
Telecomunicações até os 
dias atuais, tornando-se um 
depositário da memória, 
sem esquecer da contri-
buição dos trabalhadores 
que ajudaram a construir o 
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Ação pedirá suspensão 
de descontos do IR

A assessoria jurídica do  Sint-
tel ingressa ainda este mês com 
Ação Coletiva de Bi-Tributação, 
que é a cobrança em duplici-
dade do imposto de renda (IR) 
sobre a complementação no 
plano de previdência privada. 

De acordo com o recente 
entendimento do STJ não pode 
ser cobrado Imposto de Renda 
sobre aposentadoria comple-
mentar ou resgate das contribui-
ções dos assistidos dos fundos 
de pensão. 

Para mais informações, os 
aposentados e pensionistas 

Confraternização dos Telefônicos em 2008

sistema que vêm revolucio-
nando a vida das pessoas, 
colocando-as cada vez mais 
perto uma das outras. O 
acervo espera  receber mais 
e mais doações.  Quem tiver 
peças e aparelhos de telefo-
nes antigos para doar é só 
ligar para a Aspases pelo 
telefone (27) 3223-1700.

Uma delegação capixaba 
participa, em São Paulo, do 3° 
Congresso Nacional dos Tra-
balhadores em Telecomunica-
ções, promovido pela Fede-
ração Nacional dos Trabalha-
dores em Telecomunicações 
(Fenattel). O evento, realizado 
de 16 a 18 de setembro, tem 
como tema “Construindo a 
unidade dos trabalhadores 
– 40 horas semanais, em 
defesa do emprego, contra a 
precarização do trabalho”. 

O Sinttel/Es enviou cinco 
delegados para o encontro. 
Os  trabalhadores foram 
eleitos e atuam na Gecel, Em-
bratel, Vivo e Oi.  O congresso 
pretende responder ao desa-
fio de organizar a categoria de 
forma democrática e unitária 
e, ao mesmo tempo, discutir 
os problemas e as alternati-
vas para diversos segmentos, 
entre eles os operadores de 
telemarketing e trabalhadores 
de rede. 

Trabalhadores participam 
de 3º congresso da categoria

Museu busca doações para o acervo

devem procurar a  Aspases ou a 
assessoria jurídica do Sinttel. 

1) Somente se aplica aos 
desligados a partir de Agosto/99 
devido a prescrição e que contri-
buíram para o plano de benefícios 
de previdência privada no período 
de 01/01/1989 à 31/12/1995, pois 
à época ocorreu tributação do 
imposto de renda na fonte. 

2) Não se beneficiam desta 
decisão, todos aqueles que 
obtiveram concessão de resgate 
ou benefício complementar até a 
data de 31/12/1988 ou passaram a 
contribuir a partir de 01/01/1996.

para rever os amigos e 
dar boas vindas para mais 
um ano que se aproxima.  
A cada ano, a festa bate 
recorde de público. No ano 
passado, mais de 500 tra-
balhadores e convidados 
deram um brilho especial ao 
evento. E esse ano não será 
diferente.   

A comissão organizadora 
já está confeccionando os 
convites que, a título de aju-
da de custo, serão vendidos 
a preço simbólico. O valor 
será diferente para asso-
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O Sinttel está participando 
das conferências locais 

de comunicação, se 
preparando para discutir 

a democratização dos 
meios de comunicação 

nas conferências estadual, 
que acontece entre 6 e 

7/11 e nacional, entre os 
dias 1º e 3/12

Exemplos dos exageros 
cometidos pelos meios de 
comunicação na briga pela 

audiência são muitos. Lembra 
do caso da Escola Base de 
São Paulo, em que os diretores 
foram acusados e condenados 
pela mídia por abuso sexual, 
quando na verdade eles não 
tinham culpa? Mesmo tendo 
provado que eram inocentes, 
ficaram marcados para sem-
pre. Quem se esquece do caso 
Eloá, cuja morte trágica virou 
espetáculo?

Essa capacidade de mani-

pulação dos meios de comuni-
cação é chamada por estudio-
sos como o “quarto poder”, já 
que a mídia consegue influen-
ciar e tenta controlar as deci-
sões do presidente da repúbli-
ca, deputados e até juizes.

Estes e outros problemas, 
desde a concessão dos canais 
para políticos e famílias que 
fazem o que bem entendem 
com o que a gente vê nos jor-
nais, na internet e na TV e ouve 
nas rádios é o que está sendo 
discutido nas conferências de 
comunicação por todo o país. 

São raras as exceções em 
que a mídia não pode tudo. Um 
exemplo de que as empresas 
comunicação têm um partido 
político foi visto na eleição do 
Lula em 2002, quando apesar 
da campanha orquestrada 
contra si, o ex-metalúrgico, 
candidato das forças democrá-
ticas e populares, derrotou o 
representante das privatizações 

e do desmonte do Estado.  
Mas o que o trabalhador 
em telecomunicação tem 

a ver com isso? 
Tudo. A mídia hegemônica 

e capitalista trata o movimento 
sindical, assim como os Sem 
Terra como baderneiros, incon-
sequentes e irresponsáveis, 
principalmente quando querem 
se fazer ouvir. Preste atenção 
e veja quando uma TV mostra 
uma manifestação. Voce verá 
que o trânsito, o povo recla-
mando são mais importante 
que as reivindicações de quem 
promoveu o ato. 

Os meios de comunicação 
precisam ser controlados, por-
que estão nas mãos de poucas 
famílias, como os Marinho na 
Globo, os Lindemberg em A 
Gazeta, e os Buaiz, na Rede 
Vitória, entre outras. E são 
estas famílias, representantes 
de uma elite, que manipulam 
como querem as noticias. 

A mídia mente e manipula as informações?

Sinttel esteve presente na conferência livre, no Centro de Artes da Ufes

15º Grito dos Excluídos leva 6 mil 
capixabas a protestar contra a corrupção

Com o lema “Vida em primei-
ro lugar: a força da transforma-
ção está na organização popu-
lar”, uma grande manifestação 
tomou às ruas de Vitória no Dia 
da Independência,  7 de setem-
bro, para denunciar a exclusão 
social e os desmandos na 
política e nos tribunais de Conta 
e Judiciário do Estado.

Com vassouras, baldes e 
faixas nas mãos, centenas de 
trabalhadores, estudantes, 
sindicalistas e integrantes dos 
movimentos sociais, como direi-
tos humanos, mulheres, negros, 
crianças, idosos, moradia, e pas-
torais sociais da igreja católica 
demonstraram, através da orga-
nização popular, a indignação 
e o desencanto com a situação 
atual do país, inclusive com os 
recentes escândalos no Sena-
do Federal. Os manifestantes 
usaram e abusaram de muita 
água - jogada de um carro pipa 
-  sabão, e ‘corrupicida’ para 
lavar a ‘sujeira’ das escadarias 
do Tribunal de Contas, Tribunal 
de Justiça, e da Assembléia 
Legislativa. 

Reforçando o ato, o Comando 
de Caça aos Corruptos, um gru-
po de encapuzados do sindicato 
dos Bancários que se tornou 
conhecido durante os escân-
dalos envolvendo a Assembléia 
Legislativa na  era de José Carlos 
Gratz – deu um tom especial ao 
evento. Outros destaques foram 
o “dragão da inflação” e uma 
cela improvisada transportando  
o  “Zé Sarney”,  Lula e  o mosqui-
to “Dengue Hartung”.

O povo lavou a corrupção das escadarias do Tribunal de Contas
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Com apoio do Sinttel e em 
um clima foi de muita tranqüi-
lidade, realizou-se no dia 12/09 
o 1º Torneio de Futebol Soçaite 
dos trabalhadores da Gecel, 
contando com a  participação 
de 7 equipes formadas por 
trabalhadores de diversas áreas 
da empresa. 

A competição aconteceu de 
forma eliminatória e foram para 
a final os times GRA Cachoeiro/
Guarapari e o time dos OSC’s 
da Serra, tendo como campeão 
o time de Cachoeiro/Guarapari 
que venceu a partida por 2 x 1. 
Se destacaram, como artilhei-
ros Rodrigo Luciano e Bruno 

Ernandes, do time 
de Cachoeiro/Gua-
rapari, ambos com 
4 gols. 

Parabéns aos 
representantes 
de Cachoeiro e 
Guarapari. O Sinttel 
está estudando 
a possibilidade 
da realização de 
um torneio maior, 
envolvendo outras 
empresas.

Trabalhadores da 
Gecel realizam 
1º Torneio de 

Futebol

Time do GRA Cachoeiro/Guarapari foi o grande campeão


