
O PARCEIRO
Porto Alegre – Fevereiro 2017

B O L E T I M

Rua Washington Luiz, 572 | Centro Histórico | CEP 90010-460 | Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3286-9600 | e-mail: sinttelrs@sinttelrs.org.br | Site: www.sinttelrs.org.br

Reproduz e Divulga

Nº 2086

EMPREGADOS DA SEREDE DO RS DEFINEM PAUTA 
DE REIVINDICAÇÕES EM ASSEMBLEIAS DO SINDICATO:

Em assembleias do sindicato realizadas nas 40 maiores cidades do Estado, entre 6 e 10 de fevereiro, com a parti-
cipação de aproximadamente 400 trabalhadores, foi analisada e aprovada pelos trabalhadores presentes uma pauta de 
revindicações para o Acordo Coletivo deste ano. A pauta será entregue para a empresa nos próximos dias, pela direção 
do sindicato, e negociada a partir de março.

No mês de abril, os salários e demais cláusulas devem ser reajustadas, após encerradas as negociações. A aceitação 
ou não da proposta será decidida nas assembleias dos trabalhadores.

ALGUNS DOS PRINCIPAIS PONTOS DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES APROVADA

1- Reajuste dos salários: 100% da variação do INPC (inflação do período) + 5% de ganho real.
2- Pagamento de PPR 2016-2017: um salário básico extra, até 30 de abril deste ano.
3- Os salários passem a ser pagos até o 1º dia útil do ano (que nem os empregados da Oi recebem hoje).
4- Melhoria nos valores pagos da produção aos empregados da empresa. (Ex: o valor da produção fixa passar de 

R$ 200,00 para R$ 350,00).
5- Reajuste no valor dos tíquetes para R$ 32,60 por dia trabalhado e redução do desconto para 3% (que nem os 

empregados da Oi recebem hoje).
6- Cesta de alimentação passando de 3 (três) de para 5 (cinco) tíquetes/mês. 
7- Locação de veículos: passando para R$ 1.300 ao mês veículos leves; R$ 1.500 ao mês veículos utilitários e R$ 550 

ao mês para motos, com pagamento nas férias, como acontece na SEREDE no Paraná.
8- Reclassificação de todos os instaladores, cabistas, operadores de DG, técnicos de ADSL e DTH, para multifun-

cionais.
9- Reajuste na locação de notebook para R$ 200 ao mês.

10- Pagamento de empréstimo de férias para todos os empregados na SEREDE (que nem os empregados da Oi 
recebem hoje).

11- Jornada de trabalho de 40 horas semanais, de segunda a sexta – sem trabalhar no 
fim de semana (como os empregados da Oi trabalham hoje).

12- Implantação de plano de carreira, corrigindo os desvios de função na regra de: mes-
ma função/mesmo salário.

13- Fornecimento de protetor solar aos empregados que trabalham externamente.
14- Reajuste do auxilio-creche, passando para R$ 472,74 ao mês para os filhos dos tra-

balhadores (que nem paga a Oi a seus empregados hoje).
15- Recriação do nível 4 para cabista com o salário-base de R$ 2.032,11.

SE VOCÊ ACHA JUSTO UM TRABALHADOR TERCEIRIZADO
RECEBER O MESMO QUE OS EMPREGADOS NA Oi, 

SOME-SE AO SINDICATO NESTA LUTA.



OS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS DA Oi NA REGIÃO SUL, 
ATRAVÉS DE UM HISTÓRICO RECENTE DE LUTAS, 

CONQUISTARAM BONS ACORDOS COLETIVOS, 
NOS ÚLTIMOS ANOS

Após a realização de três greves no RS – cada uma 
delas com duração variando entre 20 a 29 dias, nos úl-
timos cinco anos –, nos dois últimos anos a categoria 
não precisou fazer greve, pois a Oi e suas empreiteiras 
resolveram melhorar as condições salariais de seus em-
pregados, sem precisar o desgaste do conflito.(Dizemos 
que a Oi criou juízo e preferiu investir em seus empre-
gados e não gastar com o desgaste das greves).

A direção da Oi aprendeu a respeitar um pouco 
mais os seus empregados terceirizados e as suas revin-
dicações, melhorando a sua remuneração. Se tivesse 
feito isto antes, talvez não fosse necessário estar passan-

do agora por uma recuperação judicial, em função de 
seus sucessivos maus negócios e falhas de gestão.

Na migração da RM para a SEREDE, no ano pas-
sado, em função do acerto da empresa com os seus 
empregados, através do sindicato, tivemos uma tran-
sição tranquila. E, apesar de toda a crise da Oi, neste 
ano foi mantida a estabilidade da Operação, em fun-
ção desta migração bem construída entre as partes.

Agora é a hora de definir se esta estabilidade vai 
permanecer e se isto vai ser valorizado pela empresa 
na proposta de renovação do Acordo Coletivo a ser 
apresentada ao sindicato.

DIREÇÃO DOS TRÊS SINDICATOS DA REGIÃO SUL (RS, SC e PR) 
REÚNEM-SE EM PORTO ALEGRE NA PRIMEIRA SEMANA DE MARÇO 

PARA DISCUTIR A CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA COM A SEREDE 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!

As direções dos três sindicatos da região Sul, assim como aconteceu em outros anos, reúnem-se 
em Porto Alegre para discutir a campanha salarial unificada, apesar de suas datas-bases serem em meses 
diferentes: o RS reajusta salários em abril; SC e PR reajustam em maio.  

Em 2014, quando o patrão era a RM e a Oi patrocinava a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, os 
três sindicatos organizaram uma greve que durou 29 dias no RS e SC, e alguns dias no PR. Naquela época, 
a Oi gastava milhões no patrocínio dos jogos e não queria pagar quase nada para os seus terceirizados. 
Aí o bicho pegou!

Agora, as ameaças são reajustes fracos e PPR ainda pior, em função da crise. Só que não podem 
esquecer, a coisa não está pior porque os empregados fizeram a sua parte, enquanto a Oi era saqueada e 
enganada por seu antigo presidente português.

Os sindicatos, unidos, querem evitar que os prejuízos das sucessivas más gestões da Oi sejam trans-
feridas para os seus empregados terceirizados.

Até o dia 30 de abril a PPR tem que ser paga para os trabalhadores na 
SEREDE. Os empregados na Oi já tiveram adiantado meio salário de sua PPR  
em dezembro e em abril pode ser pago mais outro meio salário. Então, por que 
os terceirizados na SEREDE não vão receber nem meio salário?

Os sindicatos dos empregados não acham correto, mais uma vez, este 
tratamento desigual e vão chamar a categoria para a luta unificada.

São mais de 7 mil empregados na SEREDE, nos três estados.

JUNTE-SE A NÓS. 
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 


