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Ligados na Folia e Torneio de Futebol para os 
trabalhadores em telecomunicações
O Ligados na Folia será no dia 26 de fevereiro, a partir das 21h, no Clube Internacional do Recife. Já o torneio será dia 3 de abril

EXPEDIENTE ARTIGO
Fundação Atlântico: Mesmo num ano 
difícil, metas batidas

O ano de 2010 foi muito 
difícil para o segmen-

to de fundos de pensão. A 
maioria das cerca de 500 
entidades de previdência 
privada em atuação no Bra-
sil sofreram perdas em seus 
ativos e quase todas elas não 
conseguiram bater suas me-
tas. 

Mas, felizmente, este não 
foi o caso do fundo de pen-
são dos trabalhadores da Oi. 
Pelo quinto ano consecu-
tivo, a Fundação Atlântico 
conseguiu superar as metas 
e em 2010 cravou 13% de 
crescimento, fechando o 
ano com R$7.7 bilhões em 
ativos.

E olha que o ano passado 
tinha tudo pra dar errado, 
pois foi o ano da incorpo-
ração dos fundos da antiga 
Brasil Telecom (alguns deles 
com graves problemas patrimo-
niais…), mas ainda assim, 
no balanço consolidado que 
será divulgado logo após o 
carnaval, os números foram 
positivos.

É de fundamental im-
portância cuidar bem dos 
ativos que irão complemen-
tar a nossa aposentadoria 

no futuro e nos enche de 
orgulho o fato de por mais 
um ano estarmos entre os 
melhores do setor.

Marcelo Beltrão, presidente 
do Sinttel e representante dos tra-
balhadores no Conselho Delibe-
rativo da Fundação Atlântico

Marcelo Beltrão

Maracatu, frevo, ciran-
da e muita alegria. 

Essa é a energia que pulsa 
no coração dos pernambu-
canos quando é carnaval. 
Para repetir o sucesso dos 
anos anteriores, o Sinttel rea-
liza, no dia 26 de fevereiro, a 
partir das 21h, o seu 5º baile 
de carnaval, o Ligados na 
Folia com André Rio, Jef-
ferson Rouche e Orquestra 
Maximus, além de tenda 
eletrônica, estúdio de fotos e 
passistas.

O baile já se tornou 
tradição e ano após ano 
vem crescendo em atrações 
e público. O primeiro baile 
contou com um público de 
2 mil pessoas, o último teve 

a presença de 5 mil foliões. 
A tendência é que este ano 
mais pessoas participem do 
baile. Seja uma delas!

 Futebol Society - 
Depois da alegria e da ir-
reverência do Ligados na 
Folia, o Sinttel realizará 
mais um evento para pro-
mover a integração e a di-
versão dos trabalhadores em 
telecomunicações. No dia 3 
de abril acontecerá o I Tor-
neio de Futebol Society. As 
inscrições serão realizadas 
até o dia 18 de março. Soli-
cite através do sinttel-pe@
uol.com.br, o formulário de 
inscrição da equipe, que de-
verá ter no máximo dez parti 

cipantes. É fácil, não deixe 
de participar!

A competição terá as 
modalidades masculina e 
feminina. Os times serão 
relacionados pela ordem de 
recebimento dos pedidos de 
inscrição. Inscreva-se e par-

ticipe deste evento esportivo 
promovido para você, traba-
lhador em telecomunicações. 
O torneio será realizado no 
Clube dos Subtenentes e Sar-
gentos da Polícia Militar de 
Pernambuco, na Rua José de 
Holanda, 890, na Torre.



Torpedos

Até agora, a Contax não apresentou uma 
proposta decente 
Empresa só oferece 5% de reajuste nos salários e piso de R$ 540. Sindicato não aceita!

As negociações com a   
Contax para renovação 

do Acordo Coletivo de Traba-
lho (ACT) não vão nada bem. 
Nas reuniões com a Comissão 
de Negociação da Fenattel, a 
maior empresa de teleatendi-
mento do país e mais lucrativa 
só quer dar 5% de reajuste nos 
salários e um piso salarial de 
R$540, abaixo do novo sa-
lário mínimo. Sendo assim, a 
negociação caminha para um 
impasse. No final de fevereiro, 
a comissão se reunirá mais 
uma vez com a Contax e se 
nada acontecer poderá ser de-
flagrada uma paralisação por 
tempo indeterminado.

Em Pernambuco, só em 

fevereiro, o sindicato já reali-
zou dois protestos com atos 
públicos em todas as unidades 
da empresa (Santo Amaro, Con-
quista e Príncipe). Foram reali-
zadas panfletagens e manifes-
tações com carro de som para 
conscientizar os trabalhadores 
sobre o andamento das nego-
ciações e sobre a necessidade 
da categoria se manter unida 
e mobilizada. “Essa é a ne-
gociação mais difícil dos últi-
mos anos”, revela a diretora 
do Sinttel, Paula Danielly. Ela 
conta que a Contax ainda quer 
reduzir benefícios e exigir que 
os trabalhadores apresentem 
os atestados médicos com 48 
horas após o afastamento.

 

MOBILIZAÇÃO Presidente do Sinttel, Marcelo Beltrão, 
convoca trabalhadores para a luta

Oi: Pagamento do Placar
A Oi ainda não fechou o balanço oficial de 2010, mas 

já é possível antecipar os números do programa de partici-
pação nos resultados dos trabalhadores da empresa, mais 
conhecido como Placar. O montante será de aproximada-
mente 2,1 salários para cada um dos empregados que es-
tiveram na empresa durante todo o ano de 2010. O valor 
será proporcionalizado para aqueles que entraram ao longo 
do período, sendo descontada a antecipação ocorrida em 
dezembro último.

O número positivo confirma o acerto da diretoria do 
sindicato em propor a alteração dos indicadores e em tro-
car as metas físicas dos anos anteriores pelas metas finan-
ceiras de 2010. O objetivo foi alcançando, que era superar 
a barreira dos dois salários, mesmo em um ano nada fácil 
para a empresa.

O sindicato esteve reunido com a direção da Oi e reivin-
dicou que o pagamento seja efetuado na semana pré-car-
navalesca. Vale salientar que, no acordo, ficou acertado que 
o pagamento deverá ser feito até o dia 30 de abril. Conside-
rando que estes recursos já estão provisionados, faltando 
apenas detalhes contábeis, por que não pagar logo? Tudo 
leva a crer que o pleito será atendido, mesmo não havendo 
confirmação oficial. O Sinttel deseja que o trabalhador da 
OI possa brincar o carnaval tranquilamente.

Eleições Sinttel 2011
Conforme divulgado em Boletim Especial, no último dia 

17 de fevereiro, foi publicado o edital de convocação das 
eleições do sindicato. Para maiores informações, os interes-
sados devem dirigir-se à secretaria da entidade ou procurar 
um dos nossos diretores no próprio local.

Qualidade do atendimento ao usuário
Desde 2009, a Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) adota o Índice de Desempenho no Atendimento 
(IDA), que mede o desempenho das prestadoras de telefonia. 
O índice leva em consideração a capacidade da prestadora 
de atender as demandas no prazo de cinco dias. Em dezem-
bro de 2010, a Vivo obteve 100% em atendimento, Claro teve 
93,3, seguido da Oi que teve 91,8. A Tim teve o pior desem-
penho de 76,4.

Embratel: Pagamento de PPR de 2010 
O pagamento da segunda parcela da Participação nos 

Resultados (PPR) de 2010 dos trabalhadores da Embratel 
vai sair dia 4 de março. A data ficou definida durante as ne-
gociações do Acordo Coletivo, no final do ano passado. O 
Sinttel acredita que o pagamento seja feito dentro do prazo 
previsto.
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Sinttel acompanha teleatendente da 
Datamétrica/Compesa
O sindicato se reuniu com a Datamétrica e exigiu advogado e psicólogo para o trabalhador

Acordo 
da Provider

assinado
O velho ditado “a corda 

sempre arrebenta do 
lado mais fraco” explica bem 
o que aconteceu no final de 
janeiro com o funcionário da 
empresa Datamétrica, Diego 
Henrique Lapa, que prestava 
serviço à Compesa. O telea-
tendente foi indiciado pela 
Polícia Civil em virtude da 
morte de duas jovens, de 16 
e 20 anos, afogadas em um 
buraco causado pelo cano 
mestre que estourou no bairro 
de Santa Mônica, em Cama-
ragibe.

O Sinttel entende que o 

resultado do inquérito é um 
absurdo. Culpar um telea-
tendente terceirizado pela 
morte de duas pessoas beira o 
ridículo. O sindicato lamenta 
o ocorrido e espera que o ver-
dadeiro culpado seja punido 
e não o trabalhador. Além do 
mais, as jovens decidiram, por 
vontade própria tomar banho 
no buraco, ainda que desco-
nhecessem a gravidade do ato.

O Sinttel, por ser uma enti-
dade que representa os profis-
sionais de telecomunicações 
em Pernambuco, se reuniu 
no último dia 31 de janeiro 

com o presidente da Data-
métrica, Alexandre Rands. 
Na ocasião, o sindicato exi-
giu que a empresa colocasse 
à disposição de Diego um 
advogado especialista e um 
psicólogo para fazer o acom-
panhamento necessário. 

Para finalizar, o sindicato 
fará de tudo para que este 
absurdo não prospere e a 
Justiça prevaleça, pois, se ex-
iste algum culpado pela morte 
das jovens, certamente não é 
Diego. O Sinttel irá acompan-
har o referido inquérito como 
assistente da defesa.

Na primeira quinzena de 
fevereiro, o Sinttel rea-

lizou assembleia para delibe-
ração do primeiro Acordo Co-
letivo de Trabalho da Provider 
Recife. A reunião contou com 
uma pequena quantidade de 
trabalhadores, mas muito par-
ticipativa. Na ocasião, foi es-
clarecido todo o processo de 
negociação e as dificuldades 
encontradas para fechamento 
desse primeiro acordo.

Só foi possível chegar a 
uma proposta que pudesse 
ser avaliada pelos traba-   
lhadores após três rodadas 
de negociação, já que a em-
presa sempre alegava não ter 
condições financeiras de ban-
car qualquer tipo de reajuste. 
Mas, ao final, a Provider ce-
deu e o sindicato conseguiu 
uma melhoria tanto nos sa-
lários quanto nos tíquetes.

O reajuste terminou sendo 
escalonado, ao contrário do 
que o sindicato gostaria. Para 
quem recebe até R$1 mil, o au-
mento foi de 6%; para quem 
recebe de R$1.001 a R$3 mil, 
o reajuste será de 4,5%. Além 
disso, todos os trabalhadores 
terão o benefício alimentação 
corrigido em 6%.

Novidade - O ponto posi-
tivo desse ACT foi a criação de 
um Programa de Participação 
nos Resultados (PPR), que é 
uma discussão entre empresa 
e o sindicato. O objetivo do 
programa é criar metas que, 
uma vez alcançadas, façam 
com que os trabalhadores re-
cebam uma premiação anual.   

Em breve, o Sinttel estará 
convocando os companheiros 
da Provider Recife para mais 
uma assembleia, onde irão ser 
avaliados os termos da PPR. 

Os trabalhadores da RM, 
Nokia-Siemens e Oi, que 

circulam pelo prédio do an-
tigo Centro Oeste, na Cidade 
Universitária, denunciam a 
falta de segurança no ambien-
te de trabalho. No local fun-
ciona uma central telefônica e, 
diariamente, estão ocorrendo 
assaltos. Carteira, celular e até 

carro já foram roubados, sem 
ninguém tomar providências.

Se nenhuma atitude for 
tomada, vai terminar alguém 
sendo baleado, ferido ou coisa 
pior. Isso tudo está acontecen-
do sob os olhares irrespon-
sáveis dos gestores da RM, da 
Nokia-Siemens e da Oi, que é 
a proprietária do local.

Assaltos no prédio do antigo Centro 
Oeste, na Cidade Universitária
Sindicato já denunciou problema à RM, Nokia-Siemens e Oi e exige providências urgentes

Essas empresas têm a res-
ponsabilidade e a obrigação 
de oferecer segurança para 
seus funcionários no local de 
trabalho. O Sinttel exige que 
as empresas tomem providên-
cias e, se qualquer outro inci-
dente mais grave acontecer, 
elas serão responsabilizadas 
criminalmente.

Você Sabia?
Todo mês de março, muitos 
trabalhadores são surpreendidos 
com o Imposto Sindical. Um 
desconto obrigatório. Por 
isso, este mês, a coluna Você 
Sabia se dedicou a explicar ao 
trabalhador o que é o imposto.

A contribuição sindical 
foi criada em 1940 para for-
talecer o movimento sindi-
cal e está prevista nos artigos 
578 a 591 da Consolidação 
das Leis de Trabalho (CLT). 
Também conhecido como 

Imposto Sindical, ele é pago 
pelo trabalhador todo mês de 
março e corresponde a remu-
neração de um dia normal de 
trabalho. 

Os recursos da contri-
buição sindical são distribuí-

dos em percentuais variáveis: 
sindicatos 60%, federações 
15%, confederações 5%  e 
centrais sindicais 10%. Além 
disso, 10% vai para uma 
conta especial que custeia os 
programas de seguro desem-
prego, abono salarial, finan-
ciamento de ações para o de-
senvolvimento econômico e 
geração de emprego e renda.

Agora atenção! Con-
tribuição sindical não é a 
mesma coisa de filiação. Só 
é filiado ao sindicato aquele 
trabalhador que recolhe men-
salmente 1% do seu salario. 


