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SINTETEL vai à PORTA das 
GRANDES OPERADORAS 

no DIA NACIONAL DE LUTA

Acúmulo de tarefas, pressão da chefia, pressa de 
finalizar um serviço ou até mesmo descuido são 
as maiores causas de acidentes de traba-
lho entre IRLAs e cabistas. Veja dicas 
de segurança na

Ato contou com a distribuição da Carta Aberta do Sintetel aos 
trabalhadores em telecomunicações e à população 

Prestadoras de serviços: 
9 passos para prevenir acidentes

Pág.2 e 3

As empresas começaram com a já conhecida chora-
deira, mas o Sindicato exigiu a valorização dos traba-
lhadores e análise completa da Pauta de 
Reivindicações. Mais informações na Pág.6

Campanha Salarial no 
Teleatendimento: trabalhadores 

merecem muito mais

VEJA MAIS...
  Negociações com TIM e GVT      Pág.4
   Contax se nega a negociar com o Sindicato    Pág. 6

Novo Telefone da Subsede de Bauru 
(14) 3103-2200
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AFILIADO A:

Trabalhadores e Trabalhadoras, 
Usuários e usuárias dos sistemas de teleco-
municações:

O Brasil vive um momento único na his-
tória, com melhoria em geral na qua-
lidade de vida e no acesso a serviços, 

antes não imaginado, como por exemplo, a 
quantidade de acessos à internet móvel e 
amplo acesso à tecnologia da informação.

Muitas categorias, que têm data-base no se-
gundo semestre, organizam suas campanhas, 
realizam assembleias, mobilizações e amea-
çam com greves para obter aumentos reais de 
salários como aconteceu no primeiro semes-
tre deste ano.

Os trabalhadores em telecomunicações, com-
prometidos com a qualidade dos serviços 
oferecidos e tecnicamente responsáveis pela 
operação de todos esses avanços na vida de 
milhões e milhões de pessoas, sofrem com 
más condições de trabalho, falta de investi-
mentos das empresas operadoras e denun-
ciam em público a realidade que vivem:

CARTA ABERTA AOS 
TRABALHADORES E À POPULAÇÃO
a) As operadoras têm conseguido lucros 

exorbitantes, cobram de cada um de nós 
os preços mais altos do mundo e entregam 
serviços que poderiam ser muito melhores;

b) As empresas de telecomunicação enviam bi-
lhões de dólares às suas matrizes no exterior, 

pagam altos dividendos aos acionistas enquanto 
submetem os trabalhadores a condições indignas 
de remuneração;

c) Essas mesmas empresas aumentam abu-
sivamente seu faturamento graças a uma 

terceirização sem regras que é responsável pela 
redução constante da massa salarial;

d) Usam e abusam da rotatividade no empre-
go como forma provada de reduzir salários, 

uma vez que os que são contratados entram ga-
nhando em média 12% menos que os que saíram, 
numa dança das cadeiras do empobrecimento de  
quem trabalha;

e) Nos serviços terceirizados dos chama-
dos call centers a brutal exploração dos 

jovens causa problemas de ansiedade, depres-
são e pânico numa par te da nossa população 
que antes não sabia o que era isso; empregam 
milhares de pessoas em todo país, pagando 
mal, sonegando direitos, descumprindo as leis 
de proteção à saúde no trabalho;

BASTA!
Aproximamo-nos mais uma vez das negociações 
coletivas de trabalho para mais de 250 mil tra-
balhadores do setor, só no estado de São Paulo, 

que ajudam a vida de todos a ter mais como-
didade e facilidade, como o direito à comuni-
cação e expressão.

ALERTA!
Aler tamos a todos e a todas, trabalhadores 
e usuários, que este ano não aceitaremos 
mais reajustes sem aumento real, não acei-
taremos mais as manobras das empresas 
de jogarem ora com um sindicato, ora com 
outros, para pagar menos a quem produz.

Convocamos todos os trabalhadores e usu-
ários em São Paulo para um Movimento Fir-
me em defesa da qualidade dos serviços de 
telecomunicações e da dignidade dos tra-
balhadores.

NÃO ESTÁ DESCARTADO 
UM DIA DE APAGÃO NAS 

TELECOMUNICAÇÕES!
Essa será a resposta firme do SINTETEL-
-SP e da FENATTEL (Federação Nacional 
dos Trabalhadores em Telecomunicações) 
e demais sindicatos comprometidos com 
essas bandeiras e esses direitos diante da 
intransigência e pouco caso das empresas. 

ESSA LUTA TAMBÉM É SUA! PEDIMOS SEU 
APOIO, SUA PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE 
porque lutamos pelo seu direito a um servi-
ço de qualidade a um preço justo e por isso 
apoiamos a luta pela Banda Larga para Todos!
 
Almir Munhoz
Presidente do SINTETEL-SP

  J o r n a l  L i n h a  D i r e t a2



O u t u b r o  2 0 1 4 3

 Operadoras

Sintetel vai à PORTA das GRANDES 
OPERADORAS no DIA NACIONAL DE LUTA

  Manifestação em frente ao Prédio da Vivo – Eco Berrini

O Sintetel realizou atos na porta 
de algumas empresas do setor 
como parte do Dia Nacional de 

Luta das telecomunicações. Em 14 de ou-
tubro, os dirigentes do Sindicato fizeram 
uma manifestação na Claro, Vivo e TIM.

O ato contou com a distribuição da 
Carta Aberta (veja na pág.2) do Sintetel 

aos trabalhadores e aos usuários de te-
lecomunicações no Brasil. Esse movi-
mento se repetiu em diversas empre-
sas do setor em todo o País.  

Demais sindicatos filiados à Fenatel tam-
bém distribuiram a Carta Aberta. A inten-
ção é alertar a sociedade com relação aos 
serviços prestados pelas empresas e levar 

a público as reivindicações dos trabalha-
dores do setor, que atualmente estão em 
Campanha Salarial. “Esse movimento foi 
importante para conscientizar os traba-
lhadores dos diferentes problemas no se-
tor de telecomunicações, bem como cha-
mar a atenção para os serviços prestados 
à sociedade”, afirma Cristiane do Nasci-
mento, vice-presidente do Sintetel.

O Sintetel recusou mais uma 
vez a proposta da BT para o 
Acordo Coletivo 2014/2015. 

A terceira rodada de negociações 
aconteceu em 9 de outubro. 

Na avaliação do Sindicato, as condi-
ções apresentadas pela empresa fica-
ram muito abaixo do que os trabalha-
dores merecem.

 A BT continua insistindo em diferen-
ciar os trabalhadores por faixas sala-
riais, como se todos não merecessem 
o mesmo reajuste. 

A proposta foi de 6,85% para quem 
ganha até R$ 6.000,00 e de 6% (me-
nos que o INPC) para os que recebem 
entre R$ 6.000,01 e R$ 11.999,00. A 
proposta exclui do Acordo quem ga-
nha acima deste valor. 

Para o VR, a proposta é de R$ 28,50. 
Este item tem sido alvo de problemas. 
Na capital, os trabalhadores recebem 
menos tíquetes do que a quantidade 
de dias trabalhados. O tíquete acaba, 
mas o mês não. 

O Sintetel deixou claro que esse pro-
blema precisa ser resolvido. Nos de-
mais benefícios, o acréscimo propos-
to é de 6,35%. 

A empresa informou que não tinha uma 
nova proposta para apresentar na reu-
nião e que levaria para discussão inter-
na o pleito dos trabalhadores, que é: au-
mento real nos salários de forma linear; 
aumento real nos benefícios, ressal-
tando a questão do VR; creche para os 
filhos dos trabalhadores (atualmente é 
só para as mulheres); décima terceira 
cesta de benefícios (VR) e discussão 
das demais cláusulas sociais. 

A BT informa que assim que tiver um 
posicionamento agendará uma nova 
reunião. 

O Sindicato informará todos os passos 
da negociação por meio dos boletins 
ou pelo site: www.sintetel.org

SINDICATO RECUSA 
PROPOSTA RUIM 
APRESENTADA 

PELA BT

O Sintetel iniciou a negocia-
ção para o Acordo Coletivo 
2014/2015 da Nextel no início 

de outubro. Na reunião com a comissão 
nacional de negociações da Fenattel – 
Federação Nacional dos Trabalhadores 
em Telecom, a Nextel apresentou um 
panorama negativo sobre sua situação 
financeira e disse que, por isso, não se-
ria possível atender todas as demandas 
encaminhadas a ela. 

Os representantes da empresa disse-
ram que a NII Holdings, dona da opera-

dora no Brasil, solicitou a renegociação 
de suas dívidas nos EUA. Inclusive, en-
viaram uma consultoria para acompa-
nhar todos os processos com o objeti-
vo de melhorar os resultados.

Após a Nextel apresentar essas desculpas, 
o Sintetel cobrou um posicionamento 
sobre a pauta de reivindicação aprovada 
pelos trabalhadores. A empresa respon-
deu que não seria possível acrescentar 
nenhuma cláusula nova ao Acordo. Disse 
ainda que está fazendo análises internas 
para apresentar uma proposta somente 

para reajuste salarial e de benefícios. 

O Sindicato deixou claro que os trabalha-
dores não têm culpa se a empresa passa 
por essa situação, pelo contrário, eles 
sempre fizeram a parte deles. Por isso, 
não admitirá que eles paguem por erros 
de estratégias das quais não participaram. 

A empresa pediu um tempo maior para 
definir internamente uma proposta 
para apresentar ao Sintetel e uma nova 
reunião será agendada. Aguarde mais 
informações no site sintetel.org

NEGOCIAÇÕES com a NEXTEL 
iniciam com PESSIMISMO
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 Operadoras

PRESTES A ENGORDAR OS COFRES com R$ 22 bilhões, 
GVT alega NÃO TER DINHEIRO para os trabalhadores

A s negociações para o Acordo 
Coletivo 2014/2015 dos traba-
lhadores da GVT continuam, 

mas com avanços insignificantes. A 
proposta da empresa foi recusada 
pela comissão de negociação na reu-
nião realizada em 7 de outubro, em 
São Paulo.

A GVT ofereceu somente o INPC do 
período, ou seja, 6,35% nos salários para 
todos os trabalhadores, exceto para os 
cargos de auxiliar e instalador de LA, 
que teriam insignificantes 0,25% de au-
mento real. Para os benefícios repete-se 
o índice de 6,35%, exceto aluguel de car-
ro, cujo reajuste proposto é zero.

O Sintetel recusou a proposta apre-
sentada pela TIM na terceira reu-
nião de negociação do Acordo 

Coletivo de Trabalho, que tem validade de 
dois anos (exceto cláusulas econômicas). 
O Sindicato deixou claro que a proposta 
apresentada, apesar de conter avanços, 
ainda está bem longe das expectativas e 
necessidades dos seus trabalhadores.

Nesta última reunião, foram reapresenta-
das algumas cláusulas sociais novas que, 
segundo a empresa, seriam validadas 
juntamente com a proposta econômica. 
O Sindicato deixou claro que, em caso de 
recuo da empresa nas cláusulas sociais, as 
negociações voltariam para a estaca zero. 

A proposta econômica apresentada pela 
TIM foi de 7% para quem ganha os pisos 
salariais ou tem salário igual ou menor 
que R$ 1.000,00. Para os salários entre 
R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00, reajuste de 
6,40%. Acima de R$ 2.000,00, 6,35% 
(exceto Especialistas Master, Sênior Ma-
nagers, Executive Manager e Diretores). 

Para os benefícios como vale-refeição, 
o reajuste proposto foi de 6,35% para 
quem recebe o valor facial de R$ 14 e R$ 
19, que são os do call center e das lojas, 
respectivamente. Para as demais áreas, 
que recebem R$ 23, o reajuste proposto 
foi de 4,20%. No caso do auxílio creche, 
foi proposto 6,35%. Lembrando que o 

INPC do período foi de 6,35%. 

O Sintetel recusou a proposta e uma nova 
reunião será agendada para a segunda 
quinzena de outubro, em virtude da via-
gem do executivo da área de RH para a 
Itália (este é o motivo alegado pela TIM).

As bandeiras de luta são: aumento real 
de salário para todos; abono de faltas 
para levar filho ao médico; Vale refeição 
condizente com o mercado; Valorização 
dos trabalhadores por tempo na empre-
sa e ampliação das cláusulas sociais. 

A próxima reunião está marcada para 
29 de outubro.

SINTETEL ENDURECE discurso com 
a TIM e quer AVANÇOS em proposta

A reivindicação dos trabalhadores de 
rede é o aumento no piso salarial, que 
hoje é menor do que o piso das empre-
sas terceirizadas que prestam serviço 
para a GVT. O Sintetel sempre discute 
e cobra essa questão da empresa, mas 
até agora nenhuma proposta de piso 
por função foi apresentada.

Em 2009, a GVT foi comprada por R$ 
7,2 bilhões. Este ano, foi vendida por 
R$ 22 bilhões. Agora, na hora de re-
conhecer os responsáveis pelo cres-
cimento, a empresa oferece zero de 
aumento real para a grande maioria 
de seus trabalhadores.

A proposta foi recusada. O Sindica-
to e os trabalhadores aguardam uma 
proposta digna de uma grande opera-
dora como a GVT. A próxima reunião 
está agendada para 30 de outubro. 

As bandeiras de luta são: aumento 
real no salário; aumento real nos be-
nefícios; cesta básica para todos; ade-
quação dos pisos por função e exten-
são do auxílio creche para os pais. 

COMPRA DA GVT PELA  
VIVO/TELEFÔNICA 
A Comissão de Negociação aprovei-
tou uma reunião com a Vivo/Tele-
fônica para externar a preocupação 
dos trabalhadores da GVT com a 
possibilidade de haver terceirizações 
e demissões. O Sindicato enfatizou a 
importância de garantir os postos de 
trabalho atuais.

O diretor executivo de finanças da 
Vivo/Telefônica, Alberto Horcajo, 
disse que primeiro é necessário es-
perar a autorização dos órgãos com-
petentes para confirmar a compra e 
que, atualmente, não existe nenhum 
projeto de terceirização ou dispensa 
de trabalhadores. A ideia, a princí-
pio, é deixar a GVT como uma filial.
 
O presidente do Sintetel e da Fenat-
tel, Almir Munhoz, agendou para 
29 de outubro uma reunião com o 
presidente da Vivo/Telefônica para 
conversar sobre a compra da GVT, os 
planos de mudanças e o futuro dos 
trabalhadores.

 CIPA – GVT

O delegado sindical David 
Aguiar foi eleito pelos com-
panheiros de trabalho para 

representá-los na CIPA (Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes) na 
empresa GVT de Guarulhos.
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TELEFÔNICA/VIVO consegue 
PIORAR proposta que já era RUIM
O Sintetel recusou a nova pro-

posta da Vivo/Telefônica para 
o Acordo Coletivo 2014/2015. 

A empresa conseguiu se superar e levou 
para as reuniões realizadas em 15 e 16 
de outubro, uma proposta que no total, 
somando todos os itens, contempla me-
nos do que o INPC do período.

As negociações começaram há dois me-
ses e a bancada sindical tem insistido 
em uma proposta que reconheça o valor 
dos trabalhadores que tanto fazem pela 
empresa e que ajudaram nos ótimos re-
sultados do primeiro semestre de 2014. 
A nova maldade apresentada é em re-
lação ao plano de saúde. A empresa diz 
que os gastos estão altos e que o traba-
lhador tem que ajudar a pagar.

Atualmente, a mensalidade do plano de 
saúde é de 1% do salário limitado a R$ 
300,00. A nova proposta é subir o por-
centual para 3% limitado a R$ 900,00. A 

coparticipação, que é de 20% sobre con-
sultas, exames simples, exames especiais, 
terapias e pronto socorro, subiria para 
30%, pela proposta da Telefônica/Vivo.
 
Trabalhador de São Paulo, você que 
sempre contribuiu pagando mensalida-
de e coparticipação acha justo a empre-
sa tirar mais 2% do seu salário e ainda 
aumentar o desconto na utilização? Isso 
é tirar dinheiro do seu bolso!

A data-base é uma oportunidade de 
melhorar salários e benefícios, mas a 
empresa está querendo fazer o contrá-
rio e precarizar o que foi conquistado 
com anos de lutas. Os trabalhadores 
da Telefônica/Vivo estão muito in-
formados da sua situação econômica 
e junto com o Sintetel não vão deixar 
isso acontecer.

Veja abaixo a proposta econômica in-
decente feita pela empresa:

CORREÇÃO SALARIAL: 
Até R$ 5.000,00 reajuste de 6,45% e o valor 
que passar de R$ 5.000,00 reajuste de 6%.
 
VA/VR: 
Administrativo: reajuste ZERO. 
Lojas: correção de 6,5% nos valores 
praticados

AUXÍLIO CRECHE/BABÁ:
 Administrativos e lojas: correção de 
6,35% nos valores praticados. No Rio 
de Janeiro este benefício é maior. O 
Sintetel quer, além do reajuste, a equi-
paração dos valores. 

AUXÍLIO CRECHE ESPECIAL:  
Administrativos: reajuste ZERO.
Lojas: correção de 6,35% sobre o valor. 

REEMBOLSO QUILOMETRAGEM: 
ZERO de reajuste.

AUXÍLIO FUNERAL E QUEBRA 

DE CAIXA:
 Correção de 6,35% sobre o valor atual.

BANCO DE HORAS: 
A empresa propõe ampliar a compen-
sação de 60 para 180 dias. Os trabalha-
dores querem que todas as horas extras 
sejam acrescidas dos adicionais legais 
de 50% e 100%, independente se serão 
pagas ou compensadas.

A Telefônica/Vivo ainda insiste em 
precarizar sobreaviso, estabilidade 
gestante e estabilidade aposenta-
doria. Trabalhador, você que diaria-
mente produz, cumpre os objetivos e 
as metas estipuladas pela Telefônica/
Vivo, ajudando a empresa a crescer 
e se transformar na maior operadora 
do Brasil, acha que merece essa pro-
posta? 

Uma nova rodada de reuniões ficou 
marcada para 03 e 04 de novembro.

SINTETEL FIRMA o 
primeiro Acordo Coletivo 
com a PONTAL TELECOM

Os trabalhadores da Ericsson 
Telecom aprovaram a Pau-
ta de Reivindicações para o 

Acordo Coletivo 2014/2015 que será 
negociada entre o Sindicato e a em-
presa. O Sintetel realizou assembleia 
com os empregados em 7 de outubro. 

Entre as principais reivindicações estão 
aumento real, reajuste digno no VR e auxí-
lio adoção de 180 dias. Vale lembrar que a 
data-base da categoria é 1º de novembro.

Acompanhe o andamento da nego-
ciação pelo site sintetel.org

O Sindicato negociou pela pri-
meira vez o Acordo Coleti-
vo com a Pontal Telecom. A 

grande novidade foi a inserção de uma 
cláusula em defesa da mulher. A empre-
sa se enquadra nas pequenas operado-
ras com data-base em 1º de setembro. 

Entre os principais itens do Acordo 
estão reajuste salarial de 7,35% re-

troativo a 31/08/2014; piso salarial de 
R$ 1.100 para turno de 8h e R$ 900 
para turno de 6h; vale refeição de R$ 
21 para turno de 8h e de R$ 18 para 
turno de 6h; auxílio a filhos com de-
ficiência de R$ 180; auxílio creche de 
R$ 180 para crianças até dois anos de 
idade; não prática de assédio moral/
sexual e licença para trabalhadoras 
vítimas de violência doméstica.

Trabalhadores da 
ERICSSON APROVAM a 

PAUTA de REIVINDICAÇÕES

Acompanhe notícias 
atualizadas pelo 

www.sintetel.org
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 Dirigentes do Sintetel Fabio Oliveira e Aurea Barrence coordenam a paralisação

 Teleatendimento
Sintetel LUTA por 
AUMENTO REAL

O Sintetel recebeu denúncias 
de que a AlmaViva obri-
gou os  teleoperadores do 

site Consolação a trabalharem sem 
luz e ar-condicionado. Os dirigentes 
sindicais foram à empresa em 13 de 
outubro, mesmo dia em que as recla-
mações foram recebidas, e acompa-
nharam a solução do problema.

O Sindicato mobilizou os trabalhado-
res que, além da falta de energia, rela-
taram diversas ocorrências de assédio 
moral. Há casos em que os trabalhado-
res deveriam solicitar senhas aos seus 
supervisores para irem ao banheiro. 

SINDICATO INTERVÉM e soluciona 
FALTA DE ENERGIA na ALMAVIVA 

TRABALHADORES se unem ao SINDICATO 
e paralisam a CONTAX BRÁS

A denúncia dos constantes assédios mo-
rais na AlmaViva já foi feita ao Ministério 
Público e o Sindicato aguarda um posi-
cionamento da justiça. “Até o momento, 
esses casos foram tratados de forma pon-
tual, porém, já enxergamos isso como um 
problema generalizado na empresa”, ex-
plica Fábio Oliveira, dirigente do Sintetel. 
“Temos que mostrar à AlmaViva que os tra-
balhadores devem ser respeitados e, se ne-
cessário, faremos um paralisação”, conclui. 

Em qualquer caso de humilhação ou re-
presália, o Sindicato orienta o trabalha-
dor que não se intimide e denuncie ao 
dirigente sindical. 

Cerca de 300 trabalhadores se 
se uniram ao Sindicato e pa-
ralisaram a Contax Brás. Mais 

uma vez a Contax age na contramão. 
Todas as empresas do setor negociam a 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
2015. Porém, a Contax foi a única que re-
solveu tomar um chá de sumiço.

Devido ao descaso, o Sintetel foi à porta 
da Contax Brás, em 17 de outubro, rei-
vindicar a abertura das negociações.

Os trabalhadores se uniram ao Sindi-
cato e denunciaram diversos absurdos 
que a empresa vem cometendo. Não 
deu outra. O que era para ser um pro-
testo pela abertura das negociações se 
tornou uma paralisação envolvendo 
cerca de 300 trabalhadores. 

VEJA AS PRINCIPAIS DENÚNCIAS:
-A empresa não aceita atestado médico;

-O funcionário só tem direito a VR após 
três meses de empresa;

-Metas abusivas para o recebimento da va-
riável. Por exemplo, funcionário que leva 
comprovante de mesário das eleições tem 
sua renumeração variável descontada;

ASSÉDIO MORAL
O Sintetel foi enfático e exigiu que tais 
práticas deixem de ocorrer definitiva-
mente. No mesmo dia, o representan-
te da AlmaViva se comprometeu em 
tomar as providências cabíveis e dis-
se que não admitirá mais que os tra-
balhadores sejam hostilizados.

-A empresa não paga VT nem VR no feriado;

- Ocorrência de assédio moral;

-Roteirização prejudicial ao trabalhador;

-Acúmulo de serviço.

O movimento durou quase um dia intei-
ro. “Se não bastasse todos os absurdos, 
a Contax queria descontar as horas pa-
radas., punir trabalhadores e descontar 
a RV. O protesto chegou ao fim quando 
a empresa garantiu que nenhum traba-

lhador seria punido e que sentaria com o 
Sindicato para resolver todas as irregula-
ridades” conta Fabio Oliveira, dirigente 
sindical que participou da paralisação. 

Para a dirigente Aurea Barrence, o ato foi 
um sucesso. "Os trabalhadores se uni-
ram ao Sindicato numa demonstração 
de força e união", declara. 

PROTESTO NA CONTAX LAPA
O Sindicato também protestou na porta 
da Contax Lapa, em 16 de outubro, pela 
abertura das negociações.

As negociações salariais com as 
empresas de teleatendimen-
to já começaram. A primeira 

reunião de negociação aconteceu em 
8/10. As empresas começaram com a 
já conhecida choradeira, mas o Sin-
dicato exigiu a valorização dos traba-
lhadores e análise completa da Pauta 
de Reivindicações.

A segunda reunião, ocorrida em 
22/10, terminou sem acordo, pois o 
Sindicato recusou a proposta ridícu-
la das empresas. Os patrões querem 
aplicar apenas o reajuste do INPC o 
que deixaria o piso salarial abaixo do 
salário mínimo. O Sintetel enfatizou 
às empresas que na próxima reunião 
apresentem propostas decentes com 
a discussão da Pauta na íntegra.

A seguir, as nossas bandeiras de luta:

• reajustes dignos nos salários, no vale 
refeição e nos outros benefícios; 

• aumento real; 

•ampliação do direito para acompa-
nhamento de filhos menores;
• licença maternidade de 180 dias;

A direção do Sindicato também foi en-
fática e exige que as empresas solucio-
nem diversos problemas que os traba-
lhadores enfrentam, tais como:

•assédio moral, pressão para cumpri-
mento de metas e desrespeito das pau-
sas para ir ao banheiro; 

• burocracia na aceitação dos atestados 
médicos e declarações;

• defeitos constantes no ar condicio-
nado e mobiliário em péssimas con-
dições;

•prática abusiva da roteirização;

•remuneração variável com metas 
abusivas que levam ao adoecimen-
to dos trabalhadores e alteração das 
férias sem consulta prévia, entre ou-
tros problemas.
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PRESTADORAS DE SERVIÇOS: 
9 passos para prevenir acidentes

Seja em decorrência do acúmulo de ta-
refas, pressão da chefia ou até mesmo 
descuido, a maioria dos acidentes com 

os trabalhadores que atuam como IRLA ou ca-
bista ocorre pela pressa de finalizar um serviço. 

Além do uso correto dos EPIs (Equipamen-
tos de Proteção Individual), alguns proce-
dimentos básicos podem ser determinantes 
para evitar um acidente. O técnico de segu-
rança do trabalho da empresa Telemont-
-Campinas, Hélio Polezer, e o delegado 
sindical Edinho indicam nove passos para 
executar atividades em altura.      

Estacione o veículo no sentido 
correto da via e realize uma análise 
preliminar de risco.1º1º

Ao sair do veículo, sinalize a área 2º2º

Coloque os EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual)3º3º

Ao posicionar a escada no poste, 
realize a amarração correta4º4º

Teste todas as partes metálicas 
do poste com a chave teste 5º5º

Faça a ancoragem do cordão 
umbilical na cordoalha e/ou passe 
o talabarte em volta do poste 6º6º

 Prenda a parte superior da escada 
com a correia 7º7º

Ao realizar as atividades, desça 
com calma um degrau por vez 8º8º

 Recolha as ferramentas e materiais 
descartados e limpe o local 9º9º
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A Atento continua a recusar alguns tipos de de-
clarações médicas, como é o caso de dentistas, 
fisioterapeutas e exames laboratoriais. Em al-

guns locais de trabalho, a chefia não aceita estes docu-
mentos, o que contraria o acordo com o Sindicato.

Em agosto, após o problema ser denunciado, o Sin-
tetel e os trabalhadores fizeram uma grande parali-
sação para protestar contra essa atitude da empresa. 
Após a mobilização, a Atento recuou e suspendeu as 
mudanças. Mas, agora, em relação aos atestados, a 
empresa voltou a recusar os documentos. 

CARTAZ MENTIROSO
Em alguns locais de trabalho está correndo boatos de 
que o Sindicato autorizou a nova política de recusa de 
declarações. Isto é mentira. O Sintetel recebeu denún-
cia de que em um determinado site existia um cartaz 
mentiroso com essa afirmação.

Não houve acordo algum. A verdade é que a empresa tenta 
enganar o trabalhador inventando esse tipo de mentira. De-
nuncie ao Sindicato caso algum chefe não aceite a sua de-
claração. Já mostramos a nossa força uma vez, se preciso for 
para defender nossos direitos, mostraremos novamente.

Você conhece os sinais do câncer de mama? 
Um nódulo 
que, apalpado, 
é diferente dos 
outros tecidos 
da mama

Inchaço 
que não 
desaparece

Pele 
escamativa 
ao redor do 
mamilo

Alterações 
do mamilo 
(inversão)

Pele enrugada 
ou com 
depressões

Secreção 
no mamilo

Não deixe de ir ao médico e fazer exames periodicamente

Cerca de 13 mil pessoas são 
vítimas do câncer de mama 
por ano. É o segundo tipo 

de câncer mais frequente no 
mundo e o mais comum entre 

as mulheres. Mas,  se for 
diagnosticado cedo e tratado 
corretamente, tem 95% de 

chances de cura.

PARTICIPE DESSA 
CAMPANHA E PREVINA-SE!

OUTUBRO ROSA Mês de conscientização sobre o câncer de mama 

APOSENTADOS  da 
categoria se 

REÚNEM na CAPITAL

Pela segunda vez, a cidade de São Paulo rece-
beu o Encontro de Aposentados, tradicional 
evento do Sintetel que já contou com 12 edi-

ções pelo interior e litoral do Estado. Mais de cem 
antigos trabalhadores da categoria compareceram à 
sede do Sindicato, na capital, no sábado 11 de outu-
bro, para assistir a uma palestra de conscientização 
e confraternizar com os ex-colegas de trabalho.

Hugo Perez falou para os aposentados sobre previ-
dência social. O diretor dos aposentados, Osvaldo 
Rossato, afirmou que tem por objetivo aumentar 
ainda mais a participação no evento da capital. “Ano 
que vem faremos mudanças, mas é muito importan-
te, além da confraternização, termos também um 
momento para falar das lutas pelo direito dos apo-
sentados”, disse.

ATENTO recusa declarações e 
tenta ENGANAR o TRABALHADOR

Os trabalhadores que atuam no teleatendi-
mento da BB Mapfre Seguradora receberam 
a visita de dirigentes do Sintetel. O objetivo 

foi reforçar a conscientização sobre a atuação do Sin-
dicato e esclarecer dúvidas.

TRABALHADORES da BB MAPFRE 
SEGURADORA recebem visita do Sindicato

As visitas ocorreram na capital e na cidade de São Car-
los, interior de São Paulo, em 2 e 3 de outubro, respec-
tivamente. Nas ocasiões, além do jornal Linha Direta, 
os dirigentes sindicais entregaram diversos materiais 
informativos sobre assédio moral, violência contra 
mulher, câncer de mama, entre outros.

Além disso, os trabalhadores também tiveram a 
oportunidade de relatar seus questionamentos e 
solicitaram que o Sintetel esteja presente todos 
os meses nos locais de trabalho. “Com certeza 
os trabalhadores perceberam que não estão so-
zinhos e que podem sempre contar conosco”, 
explica José Roberto, dirigente do Sintetel em 
Ribeirão Preto e região.

  Mapfre – São Carlos


