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CANAL DE VOZ

O Sinttel-ES convoca os traba-
lhadores/as para a definição das 
pautas de reivindicações que serão 
negociadas com as empresas dos 
grupo Oi, Claro e Nextel.  Veja ao 
lado os horários e participe, afinal 
vamos tratar dos Acordos Coletivos 
de Trabalho que estabelecem anu-
almente os reajustes nos salários e 
nos benefícios.

.As negociações serão feitas em 
nível nacional, com a coordenação 
da nossa Federação, a Fenattel. O 
processo é conduzido pelas co-
missões nacionais compostas de 
sindicalistas de cada empresa que 
tratam com elas sobre as nossas 
propostas. 

As pautas de reivindicações são 
praticamente idênticas, já que a 
nossa intenção é no futuro, termos 
também uma convenção coletiva 
que abranja todos os trabalhado-
res das operadoras de telecom.  

PPR da Claro
Na assembleia com os trabalha-

dores na Claro,  na segunda, dia 20, 
além de definirmos a pauta vamos 
avaliar a proposta de PPR da em-
presa.  Portanto é uma assembleia 
muito importante. 

A conjuntura 
Este ano, as grandes operadoras 

estão sendo cobradas pela Anatel, 

Agora é a vez das 
Operadoras

Assembleias
Dia 17/08 às 08:30 h na Nextel
Dia 20/08 às 9 horas na Claro 

(Av. Nossa Senhora dos Navegantes)

Dia 22/08 às 08:30 h na Oi
(no prédio sede, na Enseada do Suá)

Tudo conforme os editais de convocação, 
publicados em A Tribuna e Noticia Agora)

Sinttel e Fenattel começam as campanhas salariais nas empresas das operadoras OI, 
Claro e Nextel. Com a Vivo, as negociações já estão adiantadas. A empresa já fez uma 

proposta que está sendo avaliada pelos trabalhadores em assembleias

nas suas operações para a presta-
ção do serviços aos consumidores. 
Tudo indica que financeiramente 
elas estão muito bem, obrigado. É 
só prestarmos atenção no que já 
foi divulgado sobre os resultados 
destas empresas. Estão arrecadan-
do como nunca, mas tratando os 
seus empregados muito mal, como 
sempre. 

Na hora das cobranças um time 
muito bem preparado é colocado 
em campo pelas empresas, para 
ficarem colocados aos nossos 
calcanhares.  Mas na hora do reco-

nhecimento se fazem de surdas, 
mudas, cegas, sem memória, etc. 

Portanto é hora de partirmos 
para cima se queremos ter algum 
reconhecimento e ganho. 

No caso da Oi, por exemplo, a 
mesquinharia é tanta que a em-
presa cortou uma quase migalha 
de ajuda de custo, para quem saia 
em serviço fora da sua base, para 
despesas com refeição. Para as 
empresas vale economizar até no 
palito de fósforo, ou seja tudo para 
os investidores e nada para os que 
carregam o piano nas costas.
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As negociações com a Vivo, cuja 
data base é setembro, já come-
çaram. Até agora quatro rodadas 
de reuniões foram realizadas e a 
proposta da empresa será avaliada 
nesta tarde de sexta-feira, dia 17.  

A proposta de reajuste salarial 
e dos benefícios foi de 5,50%, 
mais um abono de 25% do salário 
nominal de setembro. 

A Vivo ofereceu esse abono 
como uma forma de compensar o 

Negociação com a GVT, TIM/Intelig e Vivo

O processo está adiantado, mas 
só a Vivo negociou até agora
Já foram aprovadas e entregues também as pautas de 

reivindicações da GVT e da TIM/Intelig, e agora aguardamos o 
inicio das conversas com estas empresas. Falta apenas a assembleia 

da Embratel para fecharmos a pauta de todas as operadoras. Na 
Vivo as negociações avançaram para uma proposta

espaço entre a data base (setem-
bro) e o mês do efetivo de reajus-
te (janeiro/2013).

O pagamento desse abono de-
pende da data em que a proposta 
for aprovada. Se a aprovação ocor-
rer até o dia 17/08, o abono será 
pago no dia 03/09.

O índice de reajuste concedi-
do pela Vivo valerá para todos os 
trabalhadores administrativos e 
das lojas, sem distinção por faixa 

O Brasil continua o país com 
maior operação de linhas fixas, 
com crescimento de 26,6% no 
faturamento e chegando a 26,3 
milhões de acessos, seguido 
pelo México com 22,7 milhões, 
América Central e Caribe com 
5,9 milhões e Colômbia com 3,9 

salarial, e será aplicado aos salá-
rios em janeiro de 2013.

Pela proposta, os trabalhadores 
das lojas terão três reajustes no 
tíquete alimentação. O primeiro 
em set/2012, passando para R$ 
359,47; o segundo em jan/2013, 
passando para R$ 380,00; o ter-
ceiro em julho/2013, quando o 
tíquete chegará a R$ 422,78.

Veja proposta na integra no site  
www.sinttel-es.org.br.

Robustos números brasileiros da América Mobil*
milhões. Apesar de possuir uma 
base de clientes menor, o bloco do 
Peru, Equador e Argentina tiveram 
as maiores taxas de crescimento, 
com média de 45%.

A base de assinantes de servi-
ços móveis da Claro chegou a 63 
milhões em junho no Brasil, 13,4% 
mais do que no ano anterior, sen-
do 1,4 milhão de novos clientes 
somente no segundo trimestre e 
2,6 milhões no acúmulo do pri-
meiro semestre de 2012.

A quantidade de assinantes de 
TV paga (somando Net e Claro TV) 
aumentou 41,1%, chegando a 11,4 
milhões de clientes, enquanto 
os acessos de Internet de banda 
larga fixa chegaram a 5,2 milhões 
de brasileiros, alta de 23,9% em re-
lação ao mesmo período de 2011.

O faturamento no País foi de 
R$ 7,5 bilhões, mas teve uma 
taxa de aumento reduzida de 8 
,8% para 4,1% em relação ao tri-
mestre do ano anterior (quando 
registrou R$ 5,7 bilhões). Muito 
desse total foi graças ao bom 
desempenho dos serviços de TV 
paga e Internet fixa, que cresce-
ram 26,6% e 28,6%, enquanto o 
faturamento em dados móveis 
cresceu 25,1%.

---------------
* A América Móvil, controla 

a operadora Claro no Brasil e é 
detentora de participação na 
Embratel e, consequentemente, 
na Net Serviços

Matéria veiculada no site 
Teletime, sexta-feira, 27 de julho 
de 2012. 


