
Presidente comenta

Neste período conquistamos avanços 
significativos para os trabalhadores da 
Nextel. Esse é o resultado de uma ação 

eficiente do Sindicato com uma empresa 
aberta ao bom diálogo. Agora, nossa luta é 

para que consigamos estender os melhores 
benefícios a todos os trabalhadores da 

categoria. Em breve, começaremos a pensar 
nas nossas reinvindicações para esse ano. 

As dificuldades são enormes depois da 
reforma trabalhista. Não só os sindicatos se 

enfraquecem e perdem poder de organização 
com a retirada de verbas e consequente 

diminuição da estrutura, como as empresas 
dão sinais de que pretendem implantar 

pontos da nova lei que prejudicam os direitos 
já conquistados pelos trabalhadores. Nossa 

luta será para barrar qualquer retrocesso e 
conquistar avanços. 
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OPERADORAS

Sintetel barra reforma trabalhiSta  
e negocia PPr/2018 com a nextel

A Nextel queria botar em prática pontos da reforma 
trabalhista realizada pelo governo. Os trabalhado-
res reclamaram dessas possíveis mudanças e o 
Sindicato chamou a empresa para negociar. 

ACORDO DE PPR 2018 
A Nextel sinalizou a intenção de apresentar um novo 
modelo de metas e um novo sistema de avaliação. Por 
outro lado, o Sintetel deixou claro que nesse ano pre-
cisamos melhorar o Target do PPR e fazer a inclusão 
dos trabalhadores que recebem variáveis. Assim que 
tivermos uma proposta final, será levada para apre-
ciação dos trabalhadores.

BANCO DE HORAS

Recebemos reclamações de trabalhadores de que a 
empresa queria precarizar o banco de horas, conforme 
autoriza a nova lei trabalhista. 

O Sintetel impediu que isso ocorresse, negociou um 
modelo de banco de horas mais benéfico, que foi 
aprovado pelos trabalhadores.

QUe coisa Boa! 
sinteteL amPLia 

conQUistas na neXteL

SHORT FRIDAY (SEXTA-FEIRA CURTA) 
A Nextel lançou esse programa no verão e parou de 
praticar em março. Após solicitação de trabalhado-
res, o Sintetel brigou para continuar e conseguimos. 
E como será? Os trabalhadores administrativos que 
cumprem jornada de 8h poderão fazer compensa-
ções de 45 minutos de segunda a quinta-feira para 
sair três horas mais cedo na sexta-feira.

FREE SATURDAY (SÁBADO LIVRE)
Atendendo também pedidos dos trabalhadores 
do atendimento, o Sindicato propôs que o be-
nefício fosse estendido para este grupo. Vitória. 
Os trabalhadores da operação que cumprem 
jornada de 6h poderão fazer compensações de 
1h12 de segunda à sexta-feira para folgar no 
sábado. Neste caso, as programações serão re-
alizadas previamente pelos gestores observan-
do a necessidade da área/operação.

COPA DO MUNDO
Saímos na frente e já definimos com a Nextel a for-
ma de trabalho no período da copa. De acordo com 
o horário de cada jogo, os trabalhadores poderão 
entrar mais tarde ou sair mais cedo compensando 
as horas na semana que antecede ao jogo. O RH 
enviará a programação e as regras completas nas 
próximas semanas.

negociação do PPr  

segue na tim

Nas negociações em andamento para 

o PPR da TIM, o Sintetel reivindica a 

melhoria do target corporativo e avan-

ço nos targets da GD e da Monitoria 

(aceleradores). Além disso, o Sintetel 

reivindicou à TIM que para o próximo 

PPR/18 a empresa antecipe a data do 

pagamento da quitação do programa. 

acompanhe o andamento das 

negociações no site sintetel.org 

e no Facebook @sintetelsP

Almir Munhoz 
Presidente do Sintetel
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Filiado à:

As promoções para os  

trabalhadores e associados do 

Sintetel não param!

 No Espaço do Sócio  você pode 

acompanhar e participar das 

promoções exclusivas realizadas  

pelo Sindicato.

ACESSE:
www.sintetel.org  Clique em Espaço do Sócio

Já é sócio? 
Login: seu CPF (sem pontos ou traços)

Senha: SINTETEL2018 (tudo com  
letra maiúscula, ok?)

Ainda não é sócio?
Em "Associe-se" preencha  
as informações requeridas. É  

bem simples.

No Facebook do Sintetel você também pode participar  
de diversas promoções. Acompanhe: @SintetelSP

Sócio do Sintetel 
e dependentes 
têm descontos 
incríveis em 
faculdades
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E muitas outras universidades e 
escolas de idiomas....veja mais parceiros 

em sintetel.org, na aba Convênios. 

50%Jorge e Mateus
 

Saiu o resultado de mais  
uma promoção no Espaço  

do Sócio. Desta vez,  
uma sócia levou um  

par de ingressos para  
ir à apresentação da  

dupla Jorge e Mateus.

A vencedora foi a sócia Cintia 
Débora Oliveira, trabalhadora da 

Atento, site Zona Sul. 

O Sintetel iniciou as negociações com a 
Claro para o PPR 2018. Na ocasião, a em-
presa apresentou os resultados de cada um 
dos indicadores e unidades de negócio do 
Programa de 2017. Em seguida, mostrou os 
indicadores e as metas propostas para bali-
zar a apuração do valor de PPR para 2018.

Quanto aos demais critérios, a Claro pro-
pôs elegibilidade de 90 dias, pagamento 
até 31 de julho de 2019, a permanência 
do fator de ajuste (meta “gatilho” para pa-
gamento do programa) e sem qualquer 

antecipação de parte do prêmio.

Nós apresentamos uma contraproposta, rei-
vindicando 30 dias de elegibilidade; paga-
mento em fevereiro de 2019; adiantamento 
de um salário em agosto de 2018 e retirada 
da meta "gatilho" (fator de ajuste). 

A empresa considerou que a contrapropos-
ta da bancada sindical demanda estudos 
internos, de modo que somente em uma 
próxima reunião poderá responder às con-
siderações apresentadas. 

Conforme prometido, o Sintetel retornou 
ao prédio da Brigadeiro Tobias, em São 
Paulo, para se reunir com o RH da em-
presa e com os trabalhadores. A reunião 
ocorreu em 10 de maio. Alguns problemas 
já foram solucionados, enquanto outros 
estão em andamento. Na reunião surgi-
ram novos questionamentos como:

Falta de pronto-atendimento médico 
para casos de emergência: a empresa 
informou que já existe um contrato de remo-
ção com ambulância. A divulgação do servi-
ço será feita para todos os trabalhadores.

Fumódromo em local seguro: traba-
lhadores tem que fumar na calçada do 
lado de fora da empresa, correndo risco 
de assalto. 

Falta de segurança: trabalhadores re-
clamam que em horários noturnos, finais 
de semana e feriados o local é muito de-

serto e tem ocorrido vários assaltos.

PiV: o trabalhador que não fizer a pausa 
na hora definida pela empresa perde parte 
do PIV. O RH vai rever esse procedimen-
to. Os dirigentes do Sindicato solicitaram 
verificação retroativa com reparação dos 
possíveis descontos indevidos.

atestados com cid: o sistema só acei-
ta atestado com o preenchimento do CID. 
Isso é ilegal e o RH vai corrigir essa dis-
torção.

Feriados: todos trabalhadores são con-
vocados para todos os feriados. O RH se 
comprometeu a desenhar um modelo que 
alterne folgas para parte dos trabalhado-
res em todos os feriados.

A empresa se comprometeu a responder 
em breve sobre a solução dos problemas 
que ainda ficaram pendentes.

PPr 2018: Sintetel faz 
contraProPoSta Para claro

ViVo: ProblemaS na brigadeiro 
tobiaS começam a Ser reSolVidoS


