
FEVEREIRO DE 2019

UNIDOS, SOMOS FORTES!

DOS EMPREGADOS DA SEREDE NA REGIÃO SUL

REUNIÃO COM OS SINDICATOS DA REGIÃO SUL, 
INICIA MOBILIZAÇÃO PARA A CAMPANHA SALARIAL 

DOS TRABALHADORES DA SEREDE  EM 2019

Participaram da reunião dirigentes dos Sindicatos do SINTTEL-SC, SINTTEL-RS 
e SINTIITEL-PR, que juntos representam mais de 7000 empregados da SEREDE

No dia 14 de fevereiro úl-
timo, representantes das Di-
retorias dos Sindicatos que 
representam os trabalhado-
res na SEREDE na Região Sul - 
SINTTEL-SC, SINTIITEL-PR  
e SINTTEL-RS - estiveram 
reunidos em Florianópolis 
(SC), para tratar da CAM-
PANHA SALARIAL DE 2019, 
visto que se aproxima a data 
para renegociar os termos 
dos Acordos Coletivos de Tra-
balho (ACTs).

Esta ano, a reunião foi 

antecipada, porque a SEREDE 
resolveu, antes mesmo de 
iniciar a campanha salarial, 
fazer uma mudança unilate-
ral na forma de pagamento 
das horas-extras, reduzindo 
o valor pago para o trabalha-
dor.

Os Sindicatos, alertados 
pelos trabalhadores, recla-
maram para a SEREDE, desta 
mudança unilateral, e se po-
sicionaram contra a mesma, 
solicitando que retornasse a 
forma de pagamento anteri-

or. A informação da Empresa 
foi de que precisa mudar, 
para padronizar procedi-
mentos nacionalmente, se-
guindo orientação de seu 
jurídico nacional.

Desta forma, os Sindi-
catos se reuniram  para 
preparar a luta de forma con-
junta, em defesa e respeito 
aos direitos adquiridos. 

Ano passado, quando a 
SEREDE queria implantar o 
banco de horas, para reduzir 
o pagamento de horas-ex-
tras, e passar a pagar a RV-
Produção por fora do contra-
cheque, os sindicatos, junto 
com os trabalhadores resisti-
ram, e aqui no Sul a sistemá-
tica não foi implantada.

NÃO ACEITAMOS 
PRECARIZAR NOSSOS 

ACTs. SE É PARA 
PADRONIZAR 

PROCEDIMENTOS, ENTÃO 
VAMOS NIVELAR PARA 

MELHORAR OS ACORDOS 
COLETIVOS DA SEREDE 

NO SUL!
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1 – Manter nossas conquistas anteriores – Não aceitamos reduzir o valor 
pago pelas horas-extras, nem implantar banco de horas ou mesmo pagar 
produção por fora do contracheque;

2 – Queremos negociar uma nova definição dos cargos e salários para a 
Região Sul, em função das mudanças tecnológicas, principalmente com a 
expansão da fibra ótica;

3 – Unificação dos ACTs da Região Sul, com data-base única em 1º de 
maio, e negociação conjunta;

4 – Jornada de trabalho de segunda à sexta, no PR e RS, igual a SC;
5 – Unificação no modelo de pagamento de RV nos estados do Sul;
6 – Pagamento de locação de veículos nas férias, igual ao que acontece 

no PR;
7 – Pagamento de gratificação de férias de mais 50% de um salário, além 

dos 33% que é obrigação legal, no RS e SC, assim como acontece no PR;
8 - Pagamento de 50% e não 40% de multa do FGTS, para os 

empregados com mais de 5 anos de trabalho, como acontece no PR;
9 – Implantação do Projeto de Qualificação Profissional e meias-bolsas 

para Curso Técnico de Telecomunicação do SENAI, aos moldes do RS;
10 – Aumento do potencial de pagamento da PPR de até 1 salário para 

até 3 salários, como a OI acorda para seus empregados. Este ano 
novamente os empregados da SEREDE vão ganhar bem menos que os da 
OI, e até menos do que receberam no ano passado.

SINDICATOS DEFINEM PRIORIDADES PARA A

CAMPANHA SALARIAL DE 2019

COMO ALCANÇAR 
ESTES OBJETIVOS?

NEGOCIANDO JUNTOS! PROTESTANDO JUNTOS!
LUTANDO JUNTOS, POIS ASSIM SOMOS MAIS FORTES!!


