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Sinttel-DF representa os
trabalhadores da ex-NET
Já estamos negociando a Participação nos Lucros 2017 com a CLARO
Informamos aos trabalhadores oriundos da NET, agora sob denominação
CLARO, que cabe ao Sinttel-DF a sua representatividade sindical. Para nós é motivo de
muita honra e satisfação contar com vocês, diretos e terceirizados, no nosso sindicato e
damos boas-vindas a todos.
Nosso sindicato é uma instituição de mais de 3 décadas de existência que
representa trabalhadores em telecomunicações de cerca de 40 empresas no Distrito
Federal. Temos uma sólida reputação de seriedade, transparência e profissionalismo nas
nossas negociações. Nossos Acordos Coletivos de Trabalho com as empresas são
considerados os melhores da nossa categoria em todo o país, somos capazes de responder
rapidamente quando somos acionados pelo trabalhador para atuar em sua defesa e temos
uma estrutura capaz de oferecer serviços diversos aos nossos associados, tais como
assessoria jurídica, informação e lazer.
Fomos os responsáveis, por exemplo, por garantir na legislação o adicional
de periculosidade de 30% sobre os salários dos trabalhadores em telecomunicações que
trabalham em redes compartilhadas de energia. Esse é o caso dos instaladores e
reparadores de redes de TV por assinatura que estão a serviço da CLARO a quem, desde
já, garantimos que vamos lutar para que também recebam esses adicionais. Também
somos uma das instituições responsáveis pela elaboração da NR-17 que regula as
condições de ergonomia, salubridade e segurança em centros de teleatendimento e
atuamos intensamente para a aprovação da lei da participação dos resultados.
Convidamos os trabalhadores da CLARO a conhecerem a sede e a estrutura
do sindicato, a fim de comprovarem como é gasto o dinheiro arrecadado dos
trabalhadores. Oferecemos diversos serviços e convênios que agora se estendem também
a todos vocês. Mas o mais importante é o fato de os trabalhadores poderem contar
doravante com uma instituição forte, pronta para defender a categoria no seu dia a dia e
capaz de lutar e exercer pressão sobre a empresa para garantir e ampliar as nossas
conquistas.
Informamos ainda que a primeira proposta de PPR 2017 apresentada
pela CLARO foi rejeitada em mesa de negociação. Acreditamos que, com a unidade
dos trabalhadores junto a sua entidade sindical, construiremos uma proposta
melhor e que possa servir como ferramenta de incentivo à produtividade e
reconhecimento da competência dos companheiros.

