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Trabalhadores com daTa-base em 1º de seTembro compõem
Pautas de reivindicações Para seus acordos coleTivos
Os trabalhadores de empresas como Telefônica/Vivo, Grupo Algar, BT, TIM 
e GVT aprovaram, em assembleias realizadas no início de junho, as Pautas de 
Reivindicações para seus respectivos Acordos Coletivos. Veja detalhes nas Págs.4 e 5

Pág.2  Acordo do Processo SISTEL/
VISÃO PREV: começam as adesões.
 
Pág.7  Regional de Campinas realiza 
2º Festival de Futebol.
 
Pág.8 Divulgados os vencedores do 
Concurso “Criatividade do callcenter”
 

ainda nesTa edição:
associados aprovam
balanço financeiro 
do sindicaTo
os associados do sintetel aprovaram por unanimida-
de o parecer do conselho fiscal sobre o balanço do 
exercício de 2013 em assembleia realizada em 27 de 
junho, na sede do sindicato. veja mais na

Pág. 3
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O Sintetel é um dos 
poucos sindica-

tos do Brasil que está 
em campanha salarial 
praticamente o ano 
inteiro.  Terminamos a 
campanha das presta-
doras e já começamos 
a campanha nas ope-
radoras com data-base 
em 1º de setembro.

Realizamos diversas assembleias de compo-
sição de pauta com os trabalhadores. Agora, 
vamos entregar os documentos aos patrões 
para dar início às negociações. Negociare-
mos individualmente com cada empresa, 

 Palavra do Presidente

campanha salarial, copa do mundo e Trabalho decente

Foi homologado pela Justiça do Distrito Federal o 
acordo realizado entre o Sintetel, SISTEL e VISÃO 

PREV para o pagamento dos Expurgos Inflacionários de-
feridos na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 2004.

A ação teve como objeto a correção das contribuições 
pagas pelos trabalhadores vinculados à SISTEL e à 
VISÃO PREV que, ao se desligarem do plano de Pre-
vidência Privada, receberam a reserva matemática de 
poupança sem a correção monetária plena pelos índi-
ces dos expurgos inflacionários.

Dezenas de contemplados compareceram, em 29 de 
maio, ao Sindicato para preencher o termo de adesão. 
O assistente técnico administrativo José da Silveira 
Freitas, atual trabalhador da TGestiona e aposentado 
da CTBC, era um dos presentes. “Esta vitória no pro-
cesso foi uma grande demonstração de capacidade do 
Sintetel. Foi muito bom mesmo”, declara.

O IRLA aposentado da CTBC Jorge Justino da Silva 
ficou sabendo do processo por meio dos colegas e do 
jornal do Sindicato. “Fico muito contente com a ini-
ciativa do Sintetel. Sempre incentivei meus colegas de 
trabalho a se associarem ao Sindicato. Com o dinhei-

pois se tratam de acordos coletivos.

Uma boa notícia foi a assinatura entre o governo 
federal, as centrais sindicais e os patrões de um 
termo de compromisso para garantir o Trabalho 
Decente no setor de turismo e hospitalidade na 
Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos 
de 2016, no Brasil, com ênfase no combate ao tra-
balho infantil e à exploração sexual.

As condições de trabalho nas empresas são de-
primentes e perigosas. Segundo a OIT, ocorrem 
337 milhões de acidentes de trabalho não fatais 
por ano no mundo todo, que provocam no mí-
nimo três dias de afastamento. A cada ano, 2,31 
milhões de pessoas são mortas por acidentes ou 
doenças ocupacionais.

Por isso, as centrais sindicais  vêm lutando 
há muitos anos para erradicar o trabalho 
precário, infantil, a exploração sexual e o 
tráfico de pessoas. Sempre exigimos dos 
governos e dos patrões o respeito incon-
dicional aos direitos fundamentais no tra-
balho conforme estabelecem convenções 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) que foram ratificadas pelo Brasil , e a 
legislação brasileira.

Por fim,  deixemos as diferenças de lado e 
torçamos todos para o Brasil nesta Copa 
do Mundo que chega em sua reta final. 

Almir Munhoz
Presidente do Sindicato

beneficiados no processo sinTeTel x sisTel/visão Prev iniciam adesão
ro que receberei, vou ajudar minha filha a montar um 
consultório”, comemora.

A ex-funcionária da Telefônica, Doraci Pereira Daniel 
de Moraes, ficou sabendo da vitória pelo Facebook do 
Sintetel e, de imediato, já avisou os ex-colegas de tra-
balho. “Fiquei muito ansiosa para saber quanto ganha-
ria, já que o que me foi pago anos atrás não foi o corre-
to. Que bom que o Sintetel lutou por todos”.

É importante  ficar por dentro do assunto. No site do 
Sintetel estão todas as explicações necessárias. Você 
ainda poderá entrar em contato por email ou por te-
lefone com o Sindicato ou com as subsedes regionais. 
Acesse www.sintetel.org

sede: Rua Bento Freitas, 64 - Tel.: (11) 3351-8899
subsedes: ABC (11) 4123-8975 – Bauru (14) 3231-1616 – Campinas 
(19) 3236-1080 - Ribeirão Preto (16) 3610-3015 – Santos (13) 3225-
2422 - São José do Rio Preto (17) 3232-5560 – Vale do Paraíba  
(12) 3939-1620

Órgão de divulgação - Jornal linha direTa
dePTo. comunicação - diretor resp.: Almir Munhoz, Jornalista resp.: Marco Tirelli (MTb 
23.187), redação: Emílio Franco Jr. (MTb 63.311), Marco Tirelli e Cindy Alvares estagiária: Laura 
Rachid fotos: Jota Amaro, Jhonny Foto e Vídeo, Cesar Augusto e Diego Barros  diagramação: 
Agência Uni, impressão: Unisind - Tiragem 50.000 exemplares

afiliado a:

exPedienTe
sindicato dos Trabalhadores em empresas de Telecomunicações e operadores de mesas Telefônicas no estado de são Paulo

regional de bauru realiza reuniões
o diretor da subsede de bauru, Jorge luiz xavier, 
realizou reuniões nos municípios de Presidente Pru-
dente, lins, marília, ourinhos, botucatu, bauru e Jaú.

o objetivo da reunião foi dar início às assinaturas do 
termo de adesão dos trabalhadores contemplados 
e dar as devidas explicações aos demais. “até hoje 
foram captados cerca de 400 processos de ex-fun-
cionários que estão na lista de pagamento", explica 
Jorge luiz xavier.

 Trabalhadores comemoram a vitória no sintetel

 diretor da subsede de bauru, Jorge luiz xavier, dá 
explicações sobre o processo sintetel x sistel/visão Prev 
aos trabalhadores



J u n h o  2 0 1 4 3

 Justiça
 
TsT acolhe liminar 
da caixa e dinheiro 
de Processo movido 
Pelo sinTeTel 
conTra a conviP 
ficará em Juízo

Em resposta à ação movida pelo Sinte-
tel na Justiça, o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) determinou que a Caixa 
Econômica Federal mantenha depositado 
em juízo o valor de R$ 4 milhões. A quantia 
refere-se às verbas devidas pela Convip Ser-
viços Gerais Ltda, que prestava serviço de 
telefonia para o banco, mas que abandonou 
o contrato com a Caixa sem quitar salários e 
verbas rescisórias com as telefonistas.

A subsede de Campinas do Sindicato, en-
tão, entrou com ação na Justiça respon-
sabilizando a Caixa. O entendimento é 
de que o banco, ao firmar contrato com a 
Convip, passou a ser subsidiário em casos 
como esse. O TST concordou com a argu-
mentação do Sintetel.

Entretanto, a Caixa entrou com um recur-
so para tentar reverter a decisão. Por isso, 
o dinheiro ainda não foi liberado e ficará 
depositado em juízo até o julgamento fi-
nal da questão. O Sintetel contestou a me-
dida, mas a liminar foi aceita pela Justiça 
e os trabalhadores terão que aguardar até 
o término de todos os recursos. Após isso, 
caso a decisão inicial seja mantida, rece-
berão seus créditos.

Com o propósito de conquistar um benefício 
mais justo para os trabalhadores da Nokia Ser-

viços, o Sindicato negociou o fim da Remuneração 
Variável e a adoção do Programa de Participação 
nos Resultados. A assembleia que aprovou a pro-
posta do PPR/2013 ocorreu em 02 de junho.

O pagamento corresponde a 75% do salário nominal 
e foi efetuado em 15 de junho de 2014. Os trabalha-
dores que solicitaram a antecipação anteriormente 
receberam o PPR/2013 com o desconto. Vale lembrar 

que o valor mínimo total do benefício é de R$ 760. 

Em maio, cerca de 160 funcionários das regiões do ABC, 
Campinas, São José dos Campos e São Paulo, liderados 
pelo Sintetel, paralisaram as atividades em protesto aos 
problemas nos critérios de pagamento da Remuneração 
Variável. Uns recebiam valores maiores e outros menores. 
Por isso, este ano a RV foi recusada pelos trabalhadores. 

O Sindicato iniciará as negociações do PPR/2014. 
Aguarde mais informações no sintetel.org

sindicaTo conquista PPr na nokia serviços 
e põe fim na remuneração variável inJusTa

Os associados do Sintetel aprovaram por una-
nimidade o parecer do Conselho Fiscal sobre 

o balanço do exercício de 2013 em assembleia reali-
zada em 27 de junho, na sede do Sindicato.

Após a assembleia, o presidente Almir Munhoz e 
o diretor de Finanças José Carlos Guicho apro-
veitaram o momento para informar aos presen-

tes à respeito da situação e da negociação em di-
versas empresas.

O assessor do Sintetel, João Guilherme Vargas Netto, 
destacou o sucesso da Copa do Mundo, apesar de todo 
o alarde negativo pela mídia brasileira. João destacou 
um artigo sobre o tema escrito por ele ainda em 2013 e 
criticou o pessimismo daqueles que torcem contra.  

assembleia aProva as conTas do sindicaTo

 Aconteceu

erramos:
na edição de abri l  de 2014, 
na página 4, a entrevistada e  
funcionária da Tivit Jundiaí, eliana 
meneguim, afirma que foi agredida 
verbalmente pelo seu marido uma 
única vez e que isso nunca mais 
voltou a acontecer, ao contrário do 
que estava grafado na página 4 da 
edição de abril de 2014.  
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  Conquista

 bT – vila lobos

começa a camPanha salarial das oPeradoras 
com daTa-base em 1º de seTembro

Os trabalhadores das empresas operadoras com data-base 1º de setembro 
aprovaram, em assembleias realizadas no início de junho, as Pautas de Rei-

vindicações para seus respectivos Acordos Coletivos. Os documentos pedem, em 
todas as empresas, aumento real nos salários e benefícios.

O próximo passo será a entrega das Pautas de Reivindicações aos patrões. Vale lem-
brar que o Sintetel negocia de forma separada com cada operadora, portanto, cada 
empresa terá um Acordo Coletivo distinto. 

A Campanha Salarial das operadoras com data-base 1º de setembro envolve tra-
balhadores de empresas como Telefônica/Vivo, Grupo Algar, BT, TIM, GVT, entre 
outras. No sintetel.org é possível acompanhar, por meio das notícias, o andamen-
to das negociações com cada uma delas de forma separada.

 Tim – marquês de são vicente  gvT – carlos chagas

 gvT – santo andré
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começa a camPanha salarial das oPeradoras 
com daTa-base em 1º de seTembro

além das operadoras, existem ainda outras 
empresas com data-base 1º de setembro que já 
estão em campanha salarial. entre elas, estão 
optimum, Porto seguro Telecon e Tellfree. 

 Tim – morumbi

 gvT – guarulhos

Tim – santo andré

 gvT – surubim

 gvT – Tatuapé

mais camPanha salarial...
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O prédio da Vivo situado na Rua Brigadeiro Galvão 
foi interditado devido ao início de um incêndio. 

O local abriga trabalhadores das empresas ISS, Atento 
e Vivo. O fato ocorreu no sábado, 14 de junho.
 
O prédio foi evacuado e interditado por dois 
dias.  Vale ressaltar que a direção do Sintetel já 
havia alertado as empresas sobre as precárias 
condições de segurança do local, mas nada foi 
feito. O fogo teve início na sobreloja em decor-
rência de um curto circuito em um equipamen-
to. A fumaça tomou conta do prédio.

Os dirigentes sindicais Gregório de Lima e Thia-
go Mourão, que trabalham no prédio, orien-
taram os trabalhadores durante o abandono e 

fogo em equipamento Provoca inTerdição 
no Prédio da vivo em são Paulo

  Segurança

acionaram a diretoria do Sindicato. Na segun-
da-feira, 16, foi realizada uma reunião entre os 
dirigentes sindicais, incluindo o diretor social 
do Sintetel, Fábio Oliveira, com os representan-
tes de segurança do trabalho das empresas e o 
gerente operacional da Vivo.

A decisão foi unânime pela continuidade da inter-
dição por falta de segurança. Mas, para surpresa 
de todos, sem que o Sindicato soubesse, no mes-
mo dia, à tarde, os representantes da empresa 
fi zeram outra reunião e decidiram liberar o prédio.

O Sintetel enviou e-mails a todas as empresas 
exigindo um laudo técnico que garanta a segu-
rança dos trabalhadores.

Os dirigentes do Sintetel se reuniram 
com os representantes da Líder Te-

lecom Araraquara no final de maio para 
discutir os problemas apresentados pelos 
trabalhadores e pelo Sindicato. Essas ques-
tões pendentes já haviam gerado uma para-
lisação no mesmo mês.

Após essas ações, a Líder efetuou o paga-
mento de uma das férias (em dobro) dos 
trabalhadores que estavam com duas férias 
vencidas. Sobre o VR/VA, a empresa regu-
larizou a situação, por meio de pagamento 
integral, em 30 de maio. A Líder prometeu 
também encerrar a prática de depositar os 
benefícios em duas parelas.

O vale transporte, por sua vez, ainda será 
pago de forma quinzenal até julho.

NOVA REUNIÃO
Os problemas com o INSS e PPR serão dis-
cutidos em uma nova reunião, ainda sem 
data confirmada.

aguade mais informações no site: 
www. sintetel.org

aPÓs cobrança do 
sinTeTel, líder 
araraQuara começa
a resolver Problemas

Trabalhadores da TgesTiona 
adm e Tglog aprovam acordos coleTivos
Os trabalhadores da TGestiona Administrati-

va e TGLog Logistica aprovaram em assem-
bleias distintas os Acordos Coletivos 2014/2015 
das respectivas empresas. 

As propostas específicas foram aprovadas pela 
maioria dos participantes. Os valores negociados 
serão pagos retroativos a 1º de abril, data-base 
para os reajustes dos trabalhadores da empresa. 

"O Sindicato deixou claro para os trabalhadores 
que conjunturalmente o cenário para esta nego-
ciação foi atípico e que no final os resultados fo-
ram satisfatórios", declara Mauro Cava de Britto, 
dirigente do Sintetel.
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regional de camPinas realiza o
2º fesTival sinTeTel de fuTebol

O Telesp Clube de Campinas foi palco de mais um torneio de futebol organizado pelo 
Sintetel, por meio da subsede da região. Realizado em 8 de junho de 2014, o 2º fes-

tival de Futebol reuniu cerca de 400 pessoas, entre elas, trabalhadores e seus familiares.

As empresas participantes do evento foram Daruma/Urmet, Sercatel, Telefônica/Vivo, Proci-
sa, Telemont e Tel Telecomunicações. Após a cerimônia de premiação, todos participaram de 
uma confraternização com muita animação e alegria, o que ampliou a integração da categoria.

"Confraternizações como essa são fundamentais para unir os trabalhadores e 
o Sindicato. Aqui, podemos conhecer melhor uns aos outros e aproveitar para 
estreitar nossos laços, o que com certeza nos ajuda na hora de lutar por nossos 
direitos", acredita Elísio Rodrigues, diretor regional de Campinas. 

A diretoria do Sintetel agradece os participantes e espera contar com todos na reali-
zação do 3º Festival.

A subsede do Sintetel do Vale do Paraíba rece-
beu diversas reclamações sobre o convênio 

médico da empresa. Os trabalhadores chegaram, 
inclusive, a fazer um abaixo-assinado, que foi en-
tregue aos representantes sindicais. 

Após receber o documento, o diretor regional Eudes 
José Marques solicitou à empresa uma reunião, o que 

abiliTy do vale do Paraíba se compromete a
resolver Problemas no Plano médico

 daruma campinas  Telemont campinas

 Telefonica/vivo  Tel Jundiaí

aconteceu em 25 de junho, na cidade de São José dos 
Campos. Na ocasião, todos os problemas foram repas-
sados aos representantes patronais, que ouviram quei-
xas sobre a dificuldade de agendamento de consultas e 
exames, falta de médicos, hospitais e clínicas creden-
ciadas e até falta de entrega de carteirinhas.  

A empresa se comprometeu a solucionar os pontos 

mais críticos e informar os trabalhadores, supervi-
sores e o Sindicato, a cada dois meses, sobre a rede 
credenciada. 

Caso persista alguma dúvida sobre o assunto, o 
Sintetel pede para que o trabalhador entre em con-
tato pelos telefones (12) 3939-4401 / 3939-1620 ou 
pelo e-mail Sintetel_sjc@uol.com.br 
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 Cultura

“criaTividade do call cenTer”:
divulgados os vencedores
Após a avaliação da comissão julgadora da 

Secretaria de Cultura e Lazer do Sintetel, 
foram anunciados os vencedores do concurso 
de fotografia “Criatividade do Call Center”.

Os trabalhadores do setor de teleatendimen-
to tiveram entre 12 de maio a 15 de junho para 
encaminhar imagens que retratassem de forma 
criativa a realidade do setor, incluindo compor-
tamento, usos, costumes e cotidiano.

Conforme prevê o regulamento divulgado no 
site sintetel.org, um homem e uma mulher fica-

ram com o primeiro lugar. Os vitoriosos foram 
Isaque dos Santos e Marcela Damazio, ambos 
serão premiados com uma máquina fotográfi-
ca e suas fotografias farão parte do livro O Call 
Center do Dr. Hanz, de Kendi Sakamoto, Clau-
dir Franciatto e Luiz E. Cunha. Além disso, os 
dois participarão de uma sessão fotográfica e 
sairão na capa do livro.

Já os trabalhadores Matheus Gonçalves e Ma-
theus Moreira, ficaram com os segundo e tercei-
ro lugares respectivamente e serão premiados 
com um celular cada. 

o diese, departamento intersindical de es-
tatística e estudos socioeconômicos, é uma 
criação do movimento sindical brasileiro. foi 
fundado em 1955 para desenvolver pesqui-
sas que fundamentassem as reivindicações 
dos trabalhadores. ao longo de 50 anos de  
história, a instituição conquistou credibili-
dade, nacional e internacionalmente.

a partir desta edição, o jornal linha direta  
passará a publicar as informações do dieese 
que afetam diretamente a vida do trabalhador.

diminui o riTmo de reaJusTes  
dos Preços dos alimenTos
houve redução nos preços dos alimentos 
in natura e semielaborados (-0,43%) e  
aumento nos produtos da indústria da  
alimentação (0,93%) e alimentação fora 
do domicílio (0,66%).

Taxa de desemPrego 
relaTivamenTe esTável
as informações da Pesquisa de emprego 
e desemprego – Ped mostram que, em 
abril, o total de desempregados no con-
junto das seis regiões onde a pesquisa é 
realizada foi estimado em 2.324 mil pes-
soas, 30 mil a mais do que no mês an-
terior. a taxa de desemprego total man-
teve-se relativamente estável ao passar 
de 11,0% para os atuais 11,1%. segundo 
suas componentes, a taxa de desemprego 
aberto variou de 8,8% para 9,0% e a de 
desemprego oculto de 2,2% para 2,1%. 
a taxa de participação permaneceu estável 
em 59,8%.

as regiões pesquisadas foram belo hori-
zonte, fortaleza, Porto alegre, recife, sal-
vador e são Paulo. 

notas do

dieese

  Marcela Damazio • Tel - Bauru1º lugar   Isaque dos Santos • Atento - Campinas1º lugar

  matheus da silva gonçalves
                atento - rib. Preto 
2º lugar   matheus moreira da silva

               atento - rib. Preto
3º lugar

concurso


