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TRABALHADORES NA CETP

MÁ GESTÃO NA CETP PROVOCA DESCONTENTAMENTO 
ENTRE OS TRABALHADORES, COLOCANDO 

CONTRATO COM A VIVO EM RISCO

UM MODELO DE PRODUÇÃO QUE 
EM VEZ DE MOTIVAR, DESMOTIVA!

As empresas do nosso setor, para melhorar a 
produtividade de seus empregados, estabelecem 
um modelo de produção que tem o objetivo de 
premiar os que são mais ecientes. Se o modelo 
de produção estabelecido não motiva, e não 
paga para praticamente ninguém a produção, a 
empresa errou feio, na denição deste modelo 
que em vez de motivar, desmotiva!

Isto está acontecendo na CETP. Na negociação 
do acordo, o Sindicato apresentou um outro 
modelo para a empresa, que não quis adotar e 
agora paga o preço de sua má decisão. Um 
modelo de produção que só pune e desconta 
valores, só pode gerar o que gerou. Está na hora 
de rever este modelo de produção, ou afundar 
junto com ele. O pessoal das Instalações, reparos, 
cabistas e montadores, estão reclamando muito 
deste modelo de produção e dos valores zerados 
no contracheque.

EMPRESA CRIA UMA FÁBRICA DE 
ADVERTÊNCIAS E TENSIONA 
O AMBIENTE DE TRABALHO!

A empresa para melhorar a produtividade da 
equipe e reverter o quadro de má gestão de seus 

empregados, dene uma linha dura de gestão, dá 
super poderes para alguns gestores carrascos, 
que distribuem advertências para todo mundo, 
perseguem, ameaçam e punem até quem não dá 
bom dia para os poderosos-chefões.

Estes chefões parecem aqueles juízes de 
futebol inseguros, que distribuem cartão amarelo 
para todo mundo, no primeiro tempo do jogo, e 
depois passam o segundo tempo sem conseguir 
administrar o jogo, pois exageraram na dose, por 
serem fracos!

O que a empresa ganhou com esta política: 
mais revolta, mais baixa produtividade e certa-
mente alguns processos de assédio moral contra 
a CETP, no futuro próximo.

Até "salinha de castigo" a CETP criou na sua 
SEDE, para punir os seus empregados.

Se você empregado da CETP é um dos 
punidos com este castigo, procure os diretores do 
SINTTEL, para providenciarmos que isto não 
aconteça mais !

ma sucessão de más decisões de gestão da empresa, está provocando um ambiente de trabalho de 

Urevolta e desmotivação entre os trabalhadores. O não pagamento de produção, devido a baixa de 
produtividade, que acaba afetando os indicadores da Empresa, está provocando a má avaliação da 

CETP e uma sucessão absurda de advertências aos trabalhadores, que coloca em risco a continuidade do contrato 
com a VIVO. Caso a Direção da CETP queira melhorar esta situação de trabalho, ela tem que ouvir mais seus 
empregados e o Sindicato e melhorar alguns de seus procedimentos.



 

Os empregados da CETP estão reclamando 

que a empresa vem descontando tudo dos seus 

empregados, independente da culpa ou não de-

les. Se o trabalhador tem suas ferramentas rou-

badas, mesmo este furto tendo sido registrado 

na Policia (BO), o empregado é descontado! Se 

uma ferramenta com o tempo se desgasta e tem 

que ser reposta, o empregado é descontado! 

E não bastasse isto ser injusto e ilegal, a em-

presa segundo os trabalhadores, lança no con-

tracheque como parcela de desconto de emprés-

timo da empresa, pago pelos empregados. O que 

é isto? Será uma fraude, pois não houve emprés-

timo algum! Se o desconto do valor das fer-

ramentas é correto, porque inventam o emprés-

timo que não existe? A Empresa vai ter que 

explicar isto para o Sindicato.

A EMPRESA QUER MUDAR O CONTROLE DE 

FREQUÊNCIA USANDO O CELULAR – SÓ QUE PARA 

ISTO, ELA PRECISA FORNECER O CELULAR PARA 

TODOS OS EMPREGADOS!

A CETP quer mudar o sistema de controle e 

frequência dos seus empregados que trabalham 

na rua, trocando o registro do relógio ponto para 

o celular. Isto é possível fazer, desde que auto-

rizado pelo Sindicato, em assembleia da cate-

goria.

A primeira assembleia realizada no ano 

passado, não autorizou, pois já surgiam alguns 

problemas na experiência que a empresa estava 

fazendo: a empresa não forneceu celular para 

todos; e o registro do almoço era automático 

pelo sistema e não registro individual dos empre-

gados.

Para a Empresa implantar este novo sistema, 

precisa, no mínimo, fornecer os aparelhos celu-

lares, como aconteceu em outras empresas que 

implantaram esta medida.

TRABALHADORES DENUNCIAM DESCONTOS 
IRREGULARES NOS CONTRACHEQUES

INSCRIÇÃO PARA CURSOS DE FIBRA ÓTICA 
NO INSTITUTO AVANÇAR DO SINTTEL

No último Acordo Coletivo, assinado entre a CETP e o SINTTELRS, foram negociadas 
algumas vagas para os empregados na CETP sindicalizados no curso de Fibra Ótica. Os 
cursos, com carga horária de 40 horas,  serão 
realizados no turno da noite, na sede do Instituto 
Avançar, no centro de Porto Alegre. O objetivo é 
ampliar a qualicação destes trabalhadores sem 
custo algum para eles.

Se você tem interesse, se inscreva na 
secretaria do Instituto Avançar, com 
Solange, fone (51) 3211.2737.

NÃO ACREDITE EM BOATO, CONFIE NO SINDICATO!
REPRODUZ E DIVULGA

Rua Washington Luiz, 572 - Centro Histórico - Fone (51) 3286.9600 -  Fax (51) 3226.2627
CEP 90.010-460 - Porto Alegre/RS - email: sinttelrs@sinttelrs.org.br - Site: www.sinttelrs.org.br


	Página 1
	Página 2

