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SINTTEL-SE CONVOCA TRABALHADORES/AS DA R2 TELECOM

Assembleia Geral 06/12, 8 horas, no Sinttel-SE
para discutir e votar proposta de ACT 2021
Além da proposta de ACT 2021, a Assembleia Geral vai
apreciar e votar a proposta da R2 Telecom de pagamento
retroativo a junho/2021 sobre salário, benefícios, tiquet,
auxílio creche e aplicação do mesmo índice de reajuste
sobre o aluguel do veículo.
Após 2 rodadas de reunião de mediação
na Superintendência Regional do
Trabalho — uma em 10/11/2021 e outra
em 17/11/2021 — estamos convocando
os/as trabalhadores/as da R2 Telecom
para discutir e votar a proposta da
empresa para o ACT 2021 e para o
pagamento retroativo a junho de 2021,
sobre salários e benefícios.
PROPOSTA DA R2 TELECOM
A proposta apresentada pela R2 Telecom
prevê um reajuste para os itens piso
salarial, auxílio creche, auxílio
alimentação e aluguel dos veículos pelo
percentual integral do INPC reivindicado
pelo Sinttel-SE, que é de 8,9%,
retroativo à data-base, ou seja, junho
de 2021. Em relação a atualização de
possível defasagem do piso a partir do
reajuste do salário mínimo em janeiro
próximo, a empresa garantiu que se isso
ocorrer, sentará com o Sinttel-SE para
proceder a atualização.
CIV – CAMPANHA DE INCENTIVO
VARIÁVEL
Sobre a Campanha de Incentivo Variável,

programa de
produtividade que a R2
Telecom implantou, o
Sinttel-SE, baseado nas
reclamações apresentadas
por vários trabalhadores, o
Sinttel-SE fez uma visita à
empresa para conhecer o
programa de
produtividade no dia 11/11 e na nova
rodada de mediação ocorrida no dia
17/11 reafirmou a necessidade de se
incluir no ACT a Campanha de Incentivo
Variável. “Pelo que vimos na visita feita
à R2 Telecom, na realidade, não há
premiação no programa de
produtividade da empresa, pois a
empresa só premia quem atingir a
produção total, o que é praticamente
impossível” argumentam os dirigentes
do Sinttel-SE. A empresa afirmou que as
metas são atingidas pela quase
totalidade dos trabalhadores e que a
premiação faz parte da remuneração do
trabalhador como verba salarial, com
incidência no cálculo dos demais itens

salariais.
PLR E HORAS EXTRAS
A direção do Sinttel-SE retomou a
discussão de itens da pauta de
negociação que não foram respondidos
pela R2 Telecom, como pagamento de
PLR e de horas extras.
IMPASSE
Diante da dificuldade de superação dos
impasses mesmo sob a mediação da
Superintendência Regional do Trabalho,
cabe à Assembleia Geral definir os
rumos da negociação, aceitando ou não
a proposta da R2 Telecom para o Acordo
Coletivo de Trabalho 2021.
Por isso, compareça e participe. Não
deixe que os outros decidam por você.
Contamos com a sua presença!

A Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, Telefonia Móvel, Centros de Atendimento, Call Centers,
Operadores de Sistema de TV por Assinatura, Transmissão de Dados e Serviços da Internet, Serviços Troncalizados de Comunicação, Rádio
Chamadas, Telemarketing, Projeto, Construção, Instalação, Manutenção e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal,
Similares e Operadores de Mesas Telefônica no Estado de Sergipe – SINTTEL/SE, entidade constituída para coordenação, defesa e representação
legal dos trabalhadores, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da R2 TELECOM na base territorial do
Estado de Sergipe, para uma Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 06 de dezembro de 2021, às 08h00, em primeira convocação,
ou às 08h15, em segunda e última convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes, para deliberar sobre a seguinte pauta:
1) Contraproposta da R2 TELECOM para o ACT 2021.
2) Autorização à Diretoria do SINTTEL-SE para negociar e celebrar o ACT 2021 com a R2 TELECOM, e/ou para a adoção das medidas
administrativas e legais cabíveis, inclusive a instauração de Dissídio Coletivo.
Aracaju (SE), 02 de dezembro de 2021.
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