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AProvAdA Convenção ColetivA 
no setor de teleAtendimento
Os trabalhadores em teleatendimento aprovaram, 
por maioria de votos, a proposta das empresas 
para a Convenção Coletiva 2015. 
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ProblemAs nA Atento gerAm 
PArAlisAções distintAs 

“Ficou nítido que a empresa só mexe os pauzinhos 
quando o trabalhador reivindica seus direitos e 
mostra sua força”, afirma Fábio Oliveira, que liderou 
as paralisações.

trAbAlhAdores dA AlmAvivA ProtestAm 
ContrA más Condições de trAbAlho

Empresa se comprometeu com os dirigentes 
do Sintetel a resolver problemas. Pág. 3
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 Palavra do Presidente

Mal começou o ano e 
já nos deparamos 

com medidas do gover-
no federal contra os tra-
balhadores. As decisões 
tomadas pelo governo 
Dilma no tocante ao se-
guro-desemprego, auxí-

lio doença, as pensões por mortes e a correção da 
tabela do IR foram impopulares e covardes.

Digo isso pois, além de atingir as camadas de tra-
balhadores com menor poder aquisitivo, atinge 
também os mais expostos à rotatividade, como por 
exemplo, os trabalhadores de call centers. 

Com relação ao auxílio-doença, as regras criadas 
têm como objetivo dificultar a concessão. Medi-
das como tributar as grandes fortunas ou dimi-
nuir os lucros dos bancos nem foram cogitadas. 
Os penalizados sempre são os trabalhadores.

Sobre as pensões por morte, além da carência de 
contribuição ao INSS, haverá reduções significati-

vas nos valores a serem pagos. Neste quesito, ques-
tiono a falta de coragem do governo de repensar as 
pensões vitalícias que se recebem em várias instân-
cias governamentais, no legislativo, no judiciário e 
nas forças armadas. Tais pensões passam de mãe 
ou pai para filho ou filha e ninguém contrai matri-
mônio no papel para não perder o direito. A sangria 
neste caso é bem mais significativa.

 Por fim, foi desastroso para os trabalhadores o veto 
de Dilma à correção da tabela do Imposto de Renda 
em 6,5%, afetando assim os ganhos de milhares de 
trabalhadores.

Além disso, as notícias das demissões no setor au-
tomobilístico pegaram todos de surpresa. O grave 
processo de desindustrialização que vem ocorren-
do no Brasil precisa e deve, definitivamente, ser 
enfrentado. Parabenizo os companheiros meta-
lúrgicos pela mobilização vitoriosa que resultou na 
recontratação dos trabalhadores.

Almir Munhoz
Presidente do Sindicato

os desAFios PArA 2015

CentrAis sindiCAis repudiam deCisão do governo 
que reduz direitos da ClAsse trAbAlhAdorA

sintetel divUlgArá 
imAgens de desAPAreCidos

mais de nove mil famílias estão cadas-
tradas na ong mães da sé. o objetivo 
da organização é encontrar pessoas de-
saparecidas, estejam elas sumidas há 
poucos meses ou há muitos anos. só 
em são Paulo, 57 pessoas desaparecem 
diariamente. em 2013, de acordo com o 
departamento de homicídios e Proteção 
à Pessoa (dhPP), aconteceram 24.194 

desaparecimentos.

A cada quinze dias, sempre aos do-
mingos, as mães da ong se reúnem na 
Praça da sé, no centro de são Paulo, 
com cartazes e fotos de desaparecidos 
na esperança de que alguém possa 
ajudá-las com notícias sobre o para-

deiro daquelas pessoas.

A partir da próxima edição do linha direta, o 
sindicato divulgará fotos dos desparecidos. 
Contato mães da sé: (11) 3337-3331

Reunidos na sede da CUT, em São Paulo, dirigen-
tes de seis centrais sindicais discutiram sobre as 

medidas anunciadas pelo governo federal no fim de 
2014 que alteram negativamente direitos da classe tra-
balhadora. O encontro ocorreu em 13 de janeiro.

Por unanimidade, os sindicalistas decidiram que 
vão exigir do governo a suspensão imediata das 
MPs (Medidas Provisórias) 664/2014 e 665/2014, 
que afetam regras relacionadas à Previdência So-
cial, ao seguro-desemprego e ao seguro defeso. 

 Pouco tempo depois, o Governo ainda barrou a 
correção de 6,5% da tabela do Imposto de Renda. 

Uma nota unificada das centrais, divulgada no mesmo 
dia, esclarece os impactos das medidas. “(...) as altera-
ções propostas pelas MPs terão efeito negativo na políti-
ca de redução das desigualdades sociais, bandeira histó-
rica da classe trabalhadora”, explica o documento.

Os sindicalistas também condenam o método utilizado 
pelo governo federal de anunciar de forma unilateral as 

mudanças, já que meses antes a presidenta já havia se com-
prometido a dialogar previamente eventuais medidas que 
afetassem os trabalhadores, aposentados e pensionistas.
 
Além disso, as centrais organizarão manifestações 
contra essas ações do governo e também para cobrar 
o fim do Fator Previdenciário, reivindicar jornada de 
trabalho de 40 horas semanais sem redução de salá-
rio, entre outros temas que já fazem parte da pauta 
trabalhista.  

O programa de TV WEB do Sintetel explicará o que 
mudará com as novas regras anunciadas pelo gover-
no, válidas a partir deste ano. O vídeo vai ao ar em 25 
de fevereiro pela TV Geração Z (www.tgvz.com.br)e a 
partir do dia 27 ficará disponível no site www.sintetel.
org e no facebook.com/SintetelBrasil 

 representantes das centrais Ugt, CUt, Força sindical, Ctb, 
nova Central e Csb debatem sobre as mP’s 664 e 665/2014 
anunciadas pelo governo
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trAbAlhAdores da AlmAvivA protestam 
ContrA más Condições de trAbAlho e 

ProblemAs na empresa
Trabalhadores da AlmaViva, site 

Consolação, se mobilizaram em 9 
de janeiro para exigir a solução de di-
versos problemas. Organizados pelo 
Sintetel, eles protestaram em função 
da falta de copo para beber água, do 
banheiro sem higiene, da falta de sabo-
nete e de papel higiênico e, ainda, do 
mau funcionamento do ar condicio-
nado em pleno verão.

Os dirigentes do Sindicato só saíram 
do local após a empresa comprar 
copos e solucionar os problemas no 
banheiro e no ar condicionado, o que 
aconteceu no início da tarde, após 

quatro horas de paralisação.

Além dos problemas resolvidos du-
rante o protesto, o Sintetel conseguiu 
a garantia de que os trabalhadores não 
serão punidos nem terão descontos no 
salário e na variável.

“A mobilização deu resultado porque 
o trabalhador cruzou o braço e junto 
com o Sindicato exigiu da empresa a 
solução dos problemas. É isso que tem 
que acontecer. Não podemos desistir, 
devemos lutar sempre”, afirma Fabio 
Oliveira, dirigente do Sintetel que lide-
rou a paralisação.

Os dirigentes do Sintetel se reuniram 
com os representantes da AlmaViva 
para resolver os problemas denuncia-
dos pelos trabalhadores durante pa-
ralisação realizada em 9 de janeiro, na 
porta do site Consolação. A reunião 
ocorreu em 13 de janeiro. 

A empresa comunicou que já aumen-
tou o efetivo de manutenção dos apa-
relhos de ar condicionado e esclareceu 
que houve um problema, na semana 
anterior, com o duto de ar. A situação já 
foi normalizada e, atualmente, os apa-
relhos quebrados estão sendo conser-
tados ou substituídos por novos.

A AlmaViva assegurou que até 23 de ja-
neiro a manutenção estará concluída e 
os problemas não acontecerão mais. O 
Sindicato, entretanto, reivindicou que 
durante esse período a pausa seja es-
tendida em mais 40 minutos. Porém, a 
empresa alegou que não estão ocorren-
do problemas que inviabilizem o traba-
lho neste momento e que não poderia 
conceder essa pausa extra.

Os dirigentes do Sintetel insistiram 
nesse ponto, preocupados com o bem-
-estar do trabalhador. A AlmaViva en-
tão se comprometeu a comunicar o Sin-

tetel e liberar os operadores envolvidos 
caso haja qualquer problema com o ar 
condicionado que inviabilize a conti-
nuidade do trabalho. 

Os representantes do Sindicato ainda 
fizeram questão de registrar que esse é 
um problema antigo e que, por isso, não 
irá mais admitir que isso ocorra. Por 
isso, após o término do prazo comuni-
cado pela empresa, o Sintetel realizará 
uma vistoria no local e, caso constate 
problemas, irá tomar as medidas admi-
nistrativas e legais cabíveis e mobilizará 
os trabalhadores. 

A AlmaViva se comprometeu, também, 
a reestruturar a lanchonete e instalar ar 
condicionado no local. Enquanto isso 
não ocorre, aparelhos de ar portátil fi-
carão no espaço. 

Por fim, a empresa assegurou que não 
existem mais problemas de falta de 
água, de papel higiênico, de copos des-
cartáveis e de limpeza em geral. O Sin-
tetel continuará fiscalizando a AlmaVi-
va para garantir o cumprimento do que 
foi prometido.
 
Trabalhador, caso haja algum proble-
ma, denuncie ao Sindicato!

AlmAvivA se ComPromete 
A resolver ProblemAs
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  Teleatendimento

AProvAdA Convenção ColetivA no 
setor de teleAtendimento

Os trabalhadores em teleatendimento 
aprovaram, por maioria de votos, a pro-

posta das empresas para a Convenção Coleti-
va (CCT) 2015. As assembleias aconteceram 
de 8 a 17 de dezembro de 2014 em todo o Esta-
do de São Paulo.

A categoria teve reajuste salarial de 6,23%, ou 
seja, os reajustes zeram a inflação do período. O 
VR para carga horária de 7h12 e 180 horas teve 
reajuste acima da inflação. Para a mesma jorna-

da de trabalho nas empresas que pagam valores 
superiores ao estipulado na CCT, ficou garantido 
o INPC, assim como para as demais jornadas. 

Uma importante conquista para a categoria 
foi o reconhecimento das relações homoa-
fetivas. Ou seja, os benefícios estipulados na 
CCT que atingem os maridos e esposas dos 
trabalhadores, como por exemplo o Plano 
Médico, também serão extensivos aos casais 
homoafetivos.

 Atento - nova são Paulo  Atento - república
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 Atento - sabará  Atento - santo André

 Atento - belém

 tivit - são José dos Campos ContAx - lapa
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AProvAdA Convenção ColetivA no 
setor de teleAtendimento

Além disso, a nova Convenção garante uma po-
lítica mais rigorosa de prevenção e coibição às 
ocorrências de assédio moral e sexual.  Após a 
formalização da denúncia com o Sindicato, as 
empresas averiguarão a ocorrência em até 15 
dias e, caso seja confirmado o caso de assédio 
moral ou sexual, prestarão total apoio ao asse-
diado e tomarão as medidas legais cabíveis.  

Outro avanço foi em relação às regras da Remu-
neração Variável. As empresas se comprometem 

a comunicar aos trabalhadores qualquer altera-
ção nos critérios com antecedência mínima de 
dez dias da data que passará a vigorar. Fica garan-
tido que no período de apuração/mês corrente 
não ocorrerá alteração da regra, devendo ainda, 
respeitar a legislação trabalhista. 

A Convenção Coletiva da categoria abrange milha-
res de trabalhadores pertencentes a diversas em-
presas, entre as quais se incluem Atento, Tivit, Con-
tax, Teleperformance, BrasilCenter e AlmaViva.
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 Atento - são José dos Campos  Atento - barra Funda

 Atento - são bernardo do Campo  CbCC - são Paulo

 telePerFormAnCe - morumbi

 vermont - morumbi tivit - mogi das Cruzes
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Mais uma vez os trabalhadores da Atento, site 
Belém, se uniram ao Sindicato para protestar 

contra as más condições de trabalho, principalmente 
no setor conhecido como “puxadinho”. A paralisação 
ocorreu em 12 de janeiro e durou quatro horas.

As reclamações eram pelo mau funcionamento do ar 
condicionado, falta de copo plástico e de água gelada 
para beber. Essas denúncias já viraram rotina nesse 
site da Atento. O fato é que o Sintetel cobrava soluções 
e a empresa só enrolava.

No protesto, o Sindicato e os trabalhadores mostra-
ram à Atento que não aceitarão mais essa realidade. 
Diante da pressão, copos plásticos começaram a sur-
gir e a empresa garantiu que irá resolver a questão do 

ar condicionado. Os trabalhadores terão acréscimo de 
40 minutos em suas pausas até que o problema seja 
resolvido definitivamente (o que já começou a valer 
após o fim da paralisação).

Outra vitória é que os funcionários não terão o salário 
descontado pelas horas paradas. “Ficou nítido que a 
empresa só mexe os pauzinhos quando o trabalhador 
reivindica seus direitos e mostra sua força. Não pode-
mos esquecer disso”, afirma o dirigente sindical Fábio 
Oliveira, que liderou a paralisação. Ajudaram na mo-
bilização também os diretores sindicais Marcos Mila-
nez, Paulo dos Santos e os ativistas Juruna e Gabriel.

O Sindicato continuará a fiscalizar a empresa e não 
aceitará enrolações.

ProblemAs na Atento belém geram 
PArAlisAção de qUAtro horAs

Organizados pelo Sindicato, os trabalhadores 
da Atento Brigadeiro Galvão paralisaram a 

empresa, em 15 de janeiro, por cerca de duas horas. 
Esses trabalhadores exercem mão de obra técnica 
em suporte de dados e, por isso, reivindicam salá-
rio e benefícios compatíveis com o mercado.

Em dezembro, o Sindicato entrou em contato com 
a empresa para negociar essas melhorias, mas a 
Atento só enrolava e resolveu responder apenas 
um dia antes da paralisação.

No ato, os trabalhadores mostraram sua força e 
junto ao Sintetel aperfeiçoaram a pauta de reivin-
dicações. Entre as exigências estão o reajuste sala-
rial compatível com o mercado, PLR de 1.5 salário 
nominal e a opção de escolha do “upgrade” do pla-
no médico e sem coparticipação.

Querendo economizar, a Atento coloca o trabalhador 
para exercer atividades que não fazem parte de sua 
função, sem dar aumento de salário. Por isso, outra rei-
vindicação é: aumenta a atividade, aumenta o salário!

trAbAlhAdores da Atento brigAdeiro gAlvão paralisaram 
atividades Por melhoriAs no sAlário e beneFíCios

Como já é de costume, os trabalhadores enfren-
tam  novamente o descaso da Contax. Desta 

vez, a empresa se finge de morta e não aparece para 
negociar o Programa de Participação nos Resulta-
dos (PPR) 2014.

Na contramão das demais empresas do setor de te-
leatendimento, que já negociaram ou estão em pro-
cesso de negociação, a Contax ainda não apresen-
tou uma proposta decente.

O Sindicato entende que o trabalhador fez a sua par-
te durante todo o ano passado. Agora, cabe à Contax 
parar de fugir de suas obrigações. “A empresa tem 
pressa na hora de lucrar, mas enrola para pagar os 
direitos dos trabalhadores”, explica Fábio Oliveira, 
dirigente do Sintetel.

É importante que o trabalhador fique atento ao 
chamado do Sindicato. “Vamos pressionar a empresa. 
Não admitiremos que o trabalhador seja prejudicado 
com as migalhas e a indiferença da Contax.”

Vale ressaltar que o Sintetel conseguiu a garantia 
de que nenhum trabalhador terá desconto no salá-
rio nem será punido pelas horas paradas.
 
ReuniãO COM a eMPReSa
A pauta de reivindicações feita durante a paralisa-

ção foi entregue à empresa, que se comprometeu 
a analisar e dar uma resposta ao Sindicato.  Essa 
resposta ainda seria levada para os trabalhadores 
a aprovarem ou não. Esta edição do jornal Linha 
Direta foi finalizada antes que isso acontecesse. 
Acompanhe as novidades pelo www.sintetel.org 

sindiCAto exige 
que ContAx 

negoCie PPr/2014
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Para “curtir”, basta acessar a página do Sintetel 
no Facebook

https://www.facebook.com/
sintetelbrasil

O Sintetel também está no Twitter.
   Siga a gente! 
   @sintetel

Curta a página do sintetel no Facebook
Em convergência com as mídias sociais, o Sinte-

tel criou uma nova página no Facebook, rede social 
sensação da internet. 

Após “curtir” a página, o usuário receberá de 
forma dinâmica informações sobre a instituição, as 
atividades do setor e a agenda de eventos. O canal 

também permitirá um estreitamento nas relações en-
tre a entidade e o trabalhador. 

Entre os serviços disponibilizados pela rede, está o 
envio de mensagem direta e reservada para o Sindicato, 
visualização das informações postadas diariamente, 
agenda de eventos, fotos e informações sobre o Sintetel.  

gvt quer mUdAr JornAdA, mas deve 
resPeitAr vontade do trAbAlhAdor

AlgAr teleCom mAis UmA 
vez trAvA negoCiAção

“Os trabalhadores merecem respeito”. Foi 
com esse sentimento que a Comissão Na-

cional de Negociação, da qual o Sintetel faz parte, 
encerrou a reunião ocorrida em 16 de dezembro 
com o grupo Algar Telecom.

O objetivo da reunião era tratar da renovação do 
Acordo Coletivo 2014/2015. Os trabalhos de nego-
ciação estavam paralisados desde outubro de 2014, 
quando a empresa apresentou uma proposta ruim, 
rejeitada pela Comissão de Negociação dos traba-
lhadores.

A empresa solicitou um tempo para analisar a con-
traposta apresentada pelos representantes sindi-
cais e alterar a proposta. Na sequência, apresentou 
o seguinte texto: 

1) Reajustar os salários em 6,35% sem limite de 

aplicação para todos os salários retroativos à data-
-base de 1º de setembro; 

2) Reajustar o VR em 6,83% retroativo à data-base. 
Nos demais benefícios, aplica-se o índice de 6,35% 
mantendo-se as mesmas condições;

3) Quanto à cláusula de quebra de caixa, vai apro-
fundar os estudos na empresa e posteriormente 
falará com os sindicatos.
 
A comissão não concordou com a proposta. A Algar, con-
tudo, não quis mais negociar  e propôs encerrar a reunião.

O Sintetel e os demais sindicatos em telecom aguardam 
o bom senso da empresa para prosseguir com as nego-
ciações. Mas já está claro que queremos uma proposta 
igual a das outras operadoras com data-base em 1º de 
setembro. A próxima reunião ainda não foi agendada.

O Sintetel já entrou em contato com o RH central 
da GVT para pedir esclarecimentos sobre a in-

tenção da empresa de alterar os contratos individuais 
de trabalho. Atualmente, o empregado tem jornada 
de 40 horas semanais, de segunda a sexta, mas a GVT 
quer alterar para jornada de segunda a sábado com as 
mesmas 40 horas semanais.

A mudança valeria para as atividades de campo e algu-
mas áreas administrativas que dão suporte a esse setor. 
A empresa esclareceu para o Sindicato que essa propos-
ta será feita aos trabalhadores nacionalmente, mas que 
como se trata de alteração individual, cada empregado 
terá liberdade para aceitar ou recusar a alteração.
Preocupado com a situação do trabalhador na em-
presa, o Sintetel recebeu a garantia de que não ha-

verá represália para os que preferirem manter a 
jornada de segunda a sexta. O Sindicato orienta o 
trabalhador a ouvir a proposta e esclarecer suas 
dúvidas para então tomar a decisão. Caso você 
sofra alguma pressão, denuncie ao Sindicato.

SinTeTel nãO adMiTiRá deMiS-
SõeS e RePudia COnTRaTaçãO de 
eMPReSaS “gaTaS”
Após a compra da GVT pela Telefônica, que ainda 
aguarda autorização dos órgãos do governo para 
ser finalizada, o Sintetel teve ciência de uma série 
de boatos que circulam entre os trabalhadores e de 
problemas dentro da empresa.

Os boatos dão conta de que 60% dos primarizados se-

rão demitidos. Se não bastasse, a GVT internalizou par-
te da planta de rede externa, mas paga abaixo do piso 
salarial e do piso por função estabelecido na Convenção 
Coletiva das prestadoras de serviços. 

Além de parte dos trabalhadores estar internalizada 
dessa forma, outra parte está nas mãos de empresas “ga-
tas”, que descumprem a legislação de diversas manei-
ras. O Sindicato quer explicações da GVT sobre o boato 
de demissões e resolver o problema dos terceirizados. 

O Sintetel vai chamar a empresa para discutir essas 
questões. Os trabalhadores da GVT não podem ser 
tratados como se fossem menos importantes do que 
os demais e relegados a uma segunda categoria de 
trabalhadores.

de forma arbitrária e sem consultar ninguém, a Te-
lemont decidiu alterar a data de pagamento dos 

salários do dia 5 de cada mês para o quinto dia útil.

O Sintetel cobrou explicações da empresa que, em 
reunião com o Sindicato em 12 de janeiro, alegou 
que sempre efetuou o pagamento até o quinto dia 
útil. Entretanto, os dirigentes sindicais apuraram, 
pelo levantamento da folha de pagamento de al-
guns trabalhadores, que em 2014 os salários sempre 
foram pagos no máximo até o dia 5 de cada mês. O 
Sindicato considera a alteração como descumpri-
mento da Convenção Coletiva.

Uma nova reunião entre o Sintetel e a Telemont es-
tava agendada no momento do fechamento desta 
edição de Linha Direta. Para acompanhar este caso, 
acesse www.sintetel.org

telemont descumpre 
Convenção ColetivA e 

causa indignAção gerAl



  J o r n a l  L i n h a  D i r e t a8

 Ação Social

Mais de três mil crianças de quatro a 11 anos, de 
diversas comunidades carentes de São Paulo, 

aproveitaram o projeto educacional “Dia Feliz” para 
se divertir de diversas maneiras.

Organizado pelo Centro Universitário Metropoli-
tano de São Paulo (FIG-Unimesp) e por diversos 
apoiadores, entre eles o Sintetel, o evento, em sua 
12ª edição, ocorreu em 28 de novembro do ano pas-
sado, na sede da faculdade, em Guarulhos. Entre as 

atividades oferecidas havia: cama elástica, oficina 
de artesanato e informações socioambientais.

Além disso, o papai Noel e a mamãe Noel chega-
ram de helicóptero e houve apresentação de cães 
treinados. “O principal objetivo do 'Dia Feliz' foi 
levar alegria para essas crianças. E posso garantir 
que cumprimos a missão”, afirma Leonardo Oli-
veira, dirigente do Sintetel e apoiador do evento 
há três anos.

evento apoiado pelo sintetel leva 
diversão a mais de três mil CriAnçAs

a subsede de Bauru disponibiliza um espaço para 
a realização de missas da Igreja Católica nos fi-

nais de semana. Isso porque a região não possui um 
templo próximo. Em função disso, há quase 14 anos, 
todos os domingos das 8h às 9h o Sindicato sede o es-
paço para acolher os fiéis da região.

Em 14 de dezembro de 2014, o monsenhor João ce-
lebrou uma missa especial de agradecimento pelo 
ano aos moradores, trabalhadores da categoria, 
funcionários e diretores do Sintetel. 

“Disponibilizaremos o espaço até que uma nova Igre-
ja seja construída”, explica Jorge Luiz Xavier, diretor 
regional do Sintetel em Bauru.

os tradicionais eventos do sintetel em 
homenagem ao dia internacional da mu-
lher já têm datas, horários e locais mar-
cados. este ano, a edição do interior, 
realizado para as trabalhadoras e apo-
sentadas de bauru, ribeirão Preto e são 
José do rio Preto, acontecerá primeiro, 
no início do mês de março. na capital, 
além das trabalhadoras de são Paulo, o 
evento reunirá mulheres das demais re-

giões duas semanas depois. 

Com o tema “Coragem, mulher e femi-
nino”, as convidadas contarão com no-
vidades, além do tão aguardado sorteio 

de brindes. Anote as datas e locais: 

são José do rio Preto
Chácara viva eventos

07/03 – a partir das 9h

são Paulo
Clube espéria

21/03 – a partir das 9h
 

zonA leste reCebe evento dA Ugt 

Além dos dois eventos, a central sindical 
Ugt, com o apoio de três sindicatos filia-
dos, entre eles o sintetel, promoverá uma 
homenagem às trabalhadoras com diver-
sas atividades na zona leste de são Paulo. 
“mulher com vida” é o tema do evento que 
ocorre em 08 de março, domingo, a partir 

das 9h, no Parque do Carmo. 

Aguarde mais informações na próxima 
edição do jornal linha direta e acompa-
nhe as notícias pelo site www.sintetel.

org e pelo facebook/sintetelbrasil

 missa realizada na subsede de bauru em 14 de dezembro

vem aí 
dia internacional 
da mulher 2015

sindiCAto sede esPAço para 
missAs dominiCAis em bauru

Acompanhe notícias atualizadas pelo 

www.sintetel.org


