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VERGONHA: prestadoras tentam empurrar 
pROpOstA cOVARdE guela abaixo

No mesmo dia 8 de abril em 
que o Congresso Nacional vo-
tou o projeto que regulamen-
ta a terceirização, o Sintetel 
teve uma péssima reunião 
com as empresas prestadoras 
de serviço em telecom, com 
data-base 1º de abril. Veja nas 
páginas

    Projeto de Lei da terceirização passa pelo Congresso e 
desagrada trabalhadores. Saiba tudo que está rolando na    Pág. 3

    Saiba como foi a reunião do Sintetel com presidente da 
Vivo/Telefônica.       Pág. 8

ExplORAçãO NãO! Mobilização na 
lídER tRAz REsultAdOs

Organizados pelo Sintetel, os trabalhado-

res da Líder mostraram sua força ao para-

lisarem a empresa por dois dias, 16 e 17 de 

abril. Eles reivindicaram o pagamento do 

PPR 2014, férias vencidas e multa com-

pulsória, pagamento de danos no veículo 

e assédio moral. Saiba mais na página 7. 

págs.4 e 5

pág. 7

AindA nestA edição

 Grande carreata em são Bernardo do campo  IcOMON  - parque das Árvores
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AFIlIAdO à:

 Palavra do Presidente

Gostaria de começar 
pontuando que o 

Sintetel já vem traba-
lhando com a questão 
da terceirização desde 
a privatização ocorrida 

em 1998. Esse tema para nós não é novidade. 
Claro que a terceirização, na visão trabalhista, 
não é o melhor modelo. Os contratos diretos 
são mais adequados para garantir condições su-
periores de trabalho, segurança e remuneração. 

Mas, sendo a terceirização uma realidade que, 
ao menos em nosso setor, é irreversível por estar 
prevista na Lei Geral de Telecomunicações – LGT 

-, é claro que nós somos a favor da regulamentação. O 
tema mais sensível do projeto, a discussão de ativida-
de meio e fim, já é algo superado em nosso setor. 

Então, o projeto de Lei 4330, que trata do assunto, 
até poderia trazer avanços por regulamentar ques-
tões como, por exemplo, a responsabilidade solidá-
ria da empresa contratante. Mas, do jeito que está, 
o projeto que passou pelo Congresso não agradou.
 
Ficaram de fora algumas emendas que o movimen-
to sindical lutou para inserir no texto. Sem essas 
emendas, o PL 4330 só vai piorar a situação.O Sin-
tetel é solidário à classe trabalhadora que será mais 
afetada caso o projeto seja aprovado do jeito que 

tERcEIRIzAçãO: é pREcIsO REGulAMENtAR, 
MAs NãO dE quAlquER JEItO

pARABéNs pRA VOcê: 
sINtEtEl cOMplEtA 73 ANOs

15 de abril é aniversário do Sinte-
tel. Em 2015, o Sindicato dos 

Trabalhadores em Telecom do Estado 
de São Paulo, fundado em 1942, com-
pletou 73 anos de história, lutas e con-
quistas. De lá para cá, o setor cresceu 

com a contribuição de muita gente. 

São histórias e esforços de muitas com-
panheiras e companheiros depositados 
na construção do maior sindicato de te-
lecomunicações das Américas em nú-

está. Vai piorar também o trabalho de defesa das 
categorias, uma vez que permitirá que se fracione 
muito a representatividade dos trabalhadores. 

Como disse o cientista político João Guilherme Var-
gas Netto, “nessa última votação saíram insatisfei-
tos setores fortes do movimento sindical, partidos 
de esquerda no Congresso Nacional, a burocracia 
do judiciário trabalhista, o comando econômico e 
fiscal do governo e, a acreditar em redes sociais, até 
mesmo representantes das empresas que temem o 
aumento dos custos da terceirização”. 

Almir Munhoz
Presidente do Sindicato

dEsApAREcIdOs
A ONG Mães da sé atua há 19 anos com 
a finalidade de encontrar pessoas de-
saparecidas. se você têm informações 
que podem ajudar nas buscas das pes-
soas abaixo entre em contato com a 
ONG pelo telefone (11) 3337-3331.

Antonio Barbosa 
Figueiredo Filho 
Data de nascimento: 
3/1/1956 
Data de 
desaparecimento: 
28/5/2014 
Local: Feira de 
Santana/BA

Aline Gomes da silva 
Data de nascimento: 
25/4/1991 
Data de 
desaparecimento: 
11/8/2014 
Local: Bairro de 
Paraisópolis/ São 
Paulo

mero de trabalhadores, quase 300 mil.

Todo esse esforço ao longo dos anos 
resultou em diversas conquistas que 
marcaram não só o setor, como tam-
bém toda a classe trabalhadora. Veja 
abaixo algumas delas: conquista do 
Abono de Natal, quando não existia 
o 13º salário; redução da jornada de 
trabalho de 8 para 6 horas das telefo-
nistas e conquista dos 30 dias de Fé-
rias, quando todos os trabalhadores 
tinham apenas 20.

A família Sintetel sente-se orgulhosa 
pela comemoração de mais um ani-
versário da entidade. Estamos todos 
de parabéns: dirigentes sindicais, 
trabalhadores da categoria e todos 
os aposentados que deram suas vidas 
na construção de um sindicato forte, 
atuante e combativo. 
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pl 4330: terceirização e 
MuItA pREOcupAçãO

A Câmara dos Deputados aprovou 
em abril o Projeto de Lei 4330, que 

propõe a regulamentação da prestação 
de serviços terceirizados. O PL foi leva-
do à primeira votação em caráter de ur-
gência pelo presidente da casa, Eduardo 
Cunha (PMDB), e aprovado com folga. 
Vários destaques e emendas importan-
tes para a proteção dos trabalhadores 
ficaram em discussão até que, no dia 22, 
a votação foi concluída. O PL foi enca-
minhado ao Senado para votação e, se 
também aprovado, passará pelo crivo da 
Presidência da República.
 
Apresentado em 2004, o Projeto de 
Lei já passou por diversas mudanças. 
As preocupações do movimento sin-
dical são com os direitos dos traba-
lhadores que já são terceirizados, com 
sua representação sindical e também 
com a terceirização desenfreada que 
precariza ainda mais as relações de 
trabalho. “Do ponto de vista da pro-
teção, o PL aprovado pela Câmara se-
ria positivo para os trabalhadores se 
não liberasse a terceirização para to-
das as atividades”, analisa Clemente 

Ganz Lúcio, diretor técnico do Dieese 
(órgão de assessoria socioeconômica 
do Movimento Sindical). 

PreocuPAçõeS 
De acordo com o Dieese, um trabalha-
dor terceirizado ganha em média 30% a 
menos, trabalha três horas a mais e está 
mais propenso a sofrer acidentes de 
trabalho do que um internalizado. Atu-
almente, as empresas só podem con-
tratar prestadoras de serviços para ati-
vidades-meio, ou seja, àquelas que não 
são essenciais para o funcionamento da 
empresa. Por exemplo, em um banco, 
podem ser terceirizados trabalhadores 
de limpeza, segurança, etc. 

Já o Projeto Lei aprovado pela Câmara 
permite que as empresas terceirizem 
até mesmo as atividades-fim (o bancá-
rio para o banco, o comerciante para o 
comércio e o padeiro para a padaria). 

A bancada empresarial no Congresso 
quer uma modalidade de contratação 
mais flexível e barata como alternativa 
ao modelo celetista. “A grande preocu-

pação para os sindicatos é que possa 
existir uma tendência nas empresas 
de demitir seus funcionários inter-
nalizados para recontratá-los como 
terceirizados, uma vez que seria mais 
econômico”, explica o diretor técnico 
do Dieese. 

Estima-se que hoje existam cerca 
de 13 milhões de trabalhadores que 
atuam em empresas de prestação de 
serviços. O PL 4330 tende a ampliar 
expressivamente esse número. 

TelecomunicAçõeS 
Desde a privatização das telecomu-
nicações, no final da década de 1990, 
a Lei Geral de Teles já prevê a tercei-
rização de diversas funções no setor, 
mas com brechas para milhares de 
ações trabalhistas contra tal prática. 
Da maneira como o projeto foi apro-
vado pela Câmara, cria-se uma segu-
rança jurídica nas empresas, uma vez 
que qualquer atividade, seja ela fim 
ou meio, poderá ser terceirizada. “O 
impacto no setor de telecomunica-
ções é praticamente igual aos demais. 

O que muda é que no teleatendimento, 
por exemplo, a pressão da chefia tende 
a ser maior, assim como a rotatividade”, 
explica Renata Filgueiras, técnica do 
Diesse e da subseção da Fenattel.

SenTirAm A PreSSão 
O dia nacional contra o PL 4330 ocor-
reu em 15 de abril e levou diversos re-
presentantes da classe trabalhadora a 
se manifestarem pelas ruas do País. O 
protesto organizado pela UGT acon-
teceu em frente ao prédio da Fiesp, na 
Av. Paulista. Filiado à central, o Sinte-
tel também participou do sacode que 
pressionou os deputados. 

A articulação das centrais no Congresso e 
as diversas manifestações em todo o País 
foram fundamentais para que fosse acres-
centado ao projeto algumas emendas que 
o deixaram menos pior para a classe traba-
lhadora. Entre elas a emenda de Respon-
sabilidade Solidária, que transfere para a 
contratante as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias devidas pela contratada.

tV WEB 
ExplIcA MAIs
o programa Ponto de Encontro, 

TV Web do Sintetel, detalha os 
aspectos mais importantes do Proje-
to de Lei 4330/2004. Clemente Ganz, 
diretor técnico do Dieese, aponta 
quais são os interesses dos empre-
sários. Ele também explica como 
políticos comprometidos com a 
classe trabalhadora e o movimento 
sindical se posicionam para que o 
PL não represente um retrocesso no 
mundo do trabalho. O presidente do 
Sintetel, Almir Munhoz, fala sobre os 
impactos da terceirização no setor de 
telecomunicações e como o Projeto 
de Lei pode afetar a categoria.

Acesse sintetel.org e clique na ferra-
menta TV WEB. Lá você encontra 
mais informações sobre esse e ou-
tros assuntos, além de dicas cultu-
rais. Toda semana um vídeo novo é 
postado. Acompanhe! 
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  Ação Sindical

pEROBA NElEs: prestadoras de serviço 
apresentam proposta VERGONHOsA

no mesmo dia 8 de abril em que o Congresso 
Nacional votou o projeto que regulamenta 

a terceirização, o Sintetel teve uma péssima reu-
nião com as empresas prestadoras de serviço em 
telecom, com data-base 1º de abril. 

Os patrões foram caras de pau, se auto-vitimizan-
do, ao dizer das dificuldades enfrentadas junto às 
empresas contratantes. Alegaram revisão do con-
trato tanto de ponto Baremo, como de produtivi-
dade, retirada de suportes, plano de investimento 
com garantia até o 3º trimestre, frustrações com 
falhas comerciais dos contratantes, o que gera pre-
juízos ou margens de lucro reduzidas como nos 
produtos de fibra ótica, além de outras condições 
absurdas que os contratantes tentam impor. Argu-
mentam também as dificuldades na economia. 

Depois de todo esse choramingo, tiveram a falta 
de vergonha na cara de oferecer 3% de reajus-
te nos salários e benefícios sob a justificativa de 
que é esse o porcentual que terão em média nos 
seus contratos. Dessa maneira, dizem que não 
teriam condições de avançar mais.

O Sintetel rechaçou a proposta e disse que isso 
é uma ofensa ao trabalhador. O Sindicato deixou 
claro que não admitirá nenhum tipo de precari-
zação. As empresas ainda querem aumentar a 
participação do trabalhador no plano médico 
para 70%, além de implantar a coparticipação 
sem limite de descontos. 

O Sindicato reafirmou que os trabalhadores não 
aguentam mais produzir, enriquecer empresas 
nacionais e multinacionais sem ter o mesmo 
crescimento em seus ganhos. O Sintetel tam-
bém foi enfático ao deixar claro que não aceitará 
nenhum tipo de retrocesso, perdas e diminuição 
de ganho dos trabalhadores. 

Depois de todo esse show de horrores protago-
nizado pelos patrões, eles ainda pediram que a 
próxima reunião fosse apenas no final de abril. 
O prazo seria necessário, alegam, para novas ne-
gociações com as contratantes. 

O Sintetel reafirmou as bandeiras de luta e a 
indignação e revolta dos trabalhadores com 
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 AtENtO - Belém

 pROcIsA - Freguesia do Ó

 tEl - são José do Rio preto  ABIlIty - Barueri  IcOMON - parque das Árvores

 IcOMON - penha  IcOMON - são quirino  lídER - Jaguaré

tEl - campo limpo



A b r i l  2 0 1 5 5

pEROBA NElEs: prestadoras de serviço 
apresentam proposta VERGONHOsA

esse tipo de atitude patronal. Isso só reforça a 
tese de que, para que a regulamentação da ter-
ceirização aconteça, precisa mudar também 
a mentalidade do empresariado no trato com 
os trabalhadores. Caso contrário, se continuar 
desse jeito, vai ser a regulamentação para a chi-

batada estalar nas costas do trabalhador!

A Campanha Salarial das prestadoras envolve 
cerca de 40 mil trabalhadores de empresas como 
Icomon, TEL, Líder, ARM, EGS, Huawei, Ability, 
Telemont, Seicom, entre outras. 
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 AtENtO - Belém

 IcOMON - ABc

 tEl - cubatão

 IcOMON - sBc  pARAlIsAçãO IcAtEl - praia Grande  pARAlIsAçãO tEl - Guarujá

 lídER - Jaguaré  pARAlIsAçãO tEl - praia Grande  tEl - Bauru

AGuENtA O sAcOdE!
Os dirigentes do sintetel realizaram uma série de paralisações nos dias seguintes à 
reunião com as empresas. trabalhadores e sindicato, juntos, protestaram contra o 
descaso patronal em todo o estado de são paulo. Os atos são um recado claro para as 
empresas: ou negociam uma proposta boa ou a categoria vai se mobilizar ainda mais. 
Veja nas fotos.

NOssA MEtA E NOssA lutA sãO pOR 
• Aumento Real nos salários e benefícios
• 40 horas semanais para quem pratica 
  44 horas, sem redução de salários
• Plano de Cargos e Salários
• Auxílio para dirigir

• Vale Refeição integral nas férias.
• Ampliação dos pisos salariais na 
  convenção coletiva
• Licença Maternidade de 180 dias.
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Após dois dias consecutivos, 30 
e 31/03, de ação sindical na base 

do Centro Operacional da operadora 
America.Net, em Osasco, finalmente 
a empresa apresentou uma resposta 
para os inúmeros problemas levanta-
dos. A ação contou com a solidarie-
dade das áreas de Cotia e Guarulhos.

Em 2 abril, após avaliação das propostas 
elaboradas pela empresa, os trabalhado-
res aprovaram e decidiram retornar às 
atividades. A seguir um resumo dos pro-
blemas e das respostas da America.Net. 
A íntegra do texto você pode encontrar 
no www.sintetel.org

-Plr:  o pagamento será efetuado em 
30/04/15 para quem atingir as metas;

-Banco de Horas:  será renovado 
conforme a lei.

-Horas pendentes:  a America.Net 
aguarda o nome dos empregados que 
efetuaram a queixa. 

-PJ:  A America Net alega que não exis-
te pessoa jurídica na empresa como 
funcionário, conforme denúncia. 

-Descontos indevidos em holeri-
tes (multas de trânsito, descon-
to de avarias de veículos, etc):  os 
casos serão avaliados. O trabalhador 
deverá procurar o RH. 

-carteirinha do convênio:  A em-
presa fará um levantamento junto a 

operadora de saúde. 

-Periculosidade:  A empresa se 
compromete a fazer outro estudo 
técnico e jurídico sobre os trabalha-
dores de Rede Externa. 

-cargos e Salários:  Conforme com-
binado em reunião, a empresa pede 
ao Sindicato ou ao próprio empre-
gado que passe informações sobre 
quem está com o mesmo tempo e a 
mesma função, mas com diferença 
salarial. 

O Sintetel continuará fiscalizando o 
cumprimento das promessas feitas 
pela America Net e mobilizado junto 
com os trabalhadores.

ApROVAdO! trabalhadores da  AlGAR tem NOVO AcORdO

A Daruma pagou com atraso o PPR 
e o salário dos trabalhadores. O 

PPR era para ser pago em 31/03, porém 
foi pago em 1º de abril graças à pressão 
do Sindicato junto como os trabalha-
dores que ameaçaram, mais uma vez, 
cruzar os braços.

O salário na Daruma normalmente 
era pago no último dia útil da quinze-
na, o que seria em 31/03, mas foi pago 
em 1º de abril. Porém, a empresa se 
comprometeu a resolver a questão 
dentro de 90 dias, ou seja, até junho 
deste ano os pagamentos poderão so-
frer alterações, conforme divulgado 
em boletim anterior.

A empresa acrescentou que essas al-
terações serão sempre dentro do acei-
tável e em cumprimento à Convenção 
Coletiva. Sendo assim, os pagamentos 
serão realizados no máximo até o 5º dia 
útil de cada mês.

dARuMA pAGA 
ppR cOM AtRAsO

A sEGuIR Os pRINcIpAIs pONtOs dO AcORdO cOlEtIVO ApROVAdO pElOs tRABAlHAdOREs:
- Reajuste salarial de 6,35%
- Reajuste no VR de 6,83%
- pagamento do plR em 17/04
- pagamento de todos retroativos 

em 20/04

- Manutenção das demais cláusu-
las do Acordo coletivo anterior

- Ficou acordado verbalmente a 
negociação da quebra de caixa 
para atendente da loja do Fran-

ca shopping
- Negociação para os trabalhado-

res da área operacional quanto 
ao salário, horário, sobreaviso, 
comissionamento e produção.

AMERIcA NEt  sente a pressão 
e ApREsENtA pROpOstA

Demorou, mas saiu. A proposta 
para o Acordo Coletivo da Al-

gar Telecom foi aprovada pela grande 
maioria dos trabalhadores. 

As assembleias ocorreram de 9 a 15 de 
abril em todas as localidades em que a 
empresa atua no estado de São Paulo. 
Os trabalhadores de Batatais, Campinas, 
Franca, Jundiaí, Ribeirão Preto e São Pau-
lo votaram pela aprovação da proposta.

Vale lembrar que todos os reajustes 
foram retroativos a 1º de setembro,  
data-base da categoria.

A Algar Telecom foi a última operadora 
a fechar o Acordo Coletivo. "As nego-
ciações se arrastaram por todos esses 
meses porque a empresa se recusou a 
conceder aumento real. A Algar con-
cedeu apenas o reajuste do INPC do 
período, porém a vontade dos traba-
lhadores é soberana e prevaleceu o re-
sultado das assembleias. O Sindicato 
lutará para que o próximo Acordo seja 
melhor", comenta José Roberto da Silva, 
diretor da regional de Ribeirão Preto.

 Diretores sindicais José do Paraíso e José Roberto conduziram a assembleia



A b r i l  2 0 1 5 7

 Vitória na Base

organizados pelo Sintetel, os trabalhadores da 
Líder mostraram sua força ao paralisarem a 

empresa por dois dias, 16 e 17 de abril. Eles reivin-
dicaram o pagamento do PPR 2014, férias vencidas e 
multa compulsória, pagamento de danos no veículo 
e assédio moral.

No primeiro dia, os trabalhadores se reuniram no 
Ponto de Encontro da Vila Anastácio e fizeram 
uma passeata pelo bairro que foi decisiva para a 
vitória. Teve caminhão de som do Sintetel, fun-
cionário fazendo o percurso a pé e outros dentro 
de seus carros buzinando. “Com coragem e união 
fizemos uma grande carreata que levou a empresa 
a ceder e chamar o Sindicato para negociar”, dis-
cursaram os dirigentes sindicais Fabio Oliveira e 
Marcos Milanez.

SinTeTel, SemPre JunTo com
o TrABAlHADor
Desde o final do ano passado, estava negociado que 
a Líder pagaria o PPR 2014 em 15 de abril deste ano. 
Mas a empresa não pagou. 

O Sindicato entende que os trabalhadores deram 
duro o ano todo e que merecem o benefício. Pres-
sionada, a empresa se reuniu com o Sintetel já no 
primeiro dia de paralisação e apresentou uma pro-
posta, que foi recusada pelos trabalhadores. Com a 
recusa, foi decidido que a paralisação se estenderia 
no dia seguinte. Sabendo disso, na noite do mesmo 
dia, a Líder chamou o Sindicato para a segunda reu-
nião e melhorou a oferta.

ViTóriA
A Líder se comprometeu a pagar o PPR em duas par-
celas, a primeira em 27 de abril e a segunda em 11 de 
maio. No segundo dia de mobilização, o movimento 
já estava mais forte e a paralisação foi no canteiro 
do Jaguaré. O Sintetel levou a proposta da empre-
sa para os trabalhadores e eles a aprovaram. Outra 
conquista do Sintetel é que caso a Líder atrase a pri-
meira parcela do PPR haverá uma multa de 50% do 
valor do PPR e, caso atrase só a segunda parcela, a 
multa será apenas sobre a segunda parcela. 

“O nosso dever foi cumprido, mas foram negocia-
ções complicadas. O importante é lembrar que até 
então a empresa se recusava a pagar o PPR, porém, 
com muita persistência e união ela voltou atrás e 
vencemos”, conta o dirigente sindical José do Paraí-
so, que também participou do movimento.

pRA cIMA dElEs! sINtEtEl e tRABAlHAdOREs 
da lídER REAlIzAM mobilização

ouTrAS conquiSTAS:
Férias vencidas -  Líder tem prazo de 15 dias para 
fazer um cronograma apresentando o recebimento 
das férias e da multa aos trabalhadores.

Problemas nos veículos -  a Líder se comprometeu 
a dar uma resposta em até 15 dias. Foi afirmado tam-
bém que não haverá descontos de avarias (riscos) 
com a apresentação do B.O.

Assédio moral -  a empresa garantiu que dará treina-
mento aos gestores, supervisores e coordenadores 

para que práticas como essas não aconteçam.

“Saímos vitoriosos porque, além de alcançarmos nos-
sos objetivos, o Sintetel e o trabalhador estão mais fortes 
e unidos. Mas as cobranças em relação à empresa não 
param. Estamos de olho e se preciso, faremos outras 
paralisações”, afirma o dirigente sindical Fabio Oliveira.

Foi garantido pela Líder que nenhum trabalhador 
será punido e nem terá os dias descontados pela 
participação na paralisação. A empresa se compro-
mete, ainda, a negociar o PPR 2015 imediatamente. 
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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.  

sINtEtEl se REúNE com o 
pREsIdENtE da VIVO/tElEFôNIcA

sINdIcAtO GARANtE dIREItOs e 
BENEFícIOs da cBcc na transição 

para a AtENtO
Depois de diversas reuniões, o Sin-

tetel conseguiu fazer a Atento 
manter os direitos que os trabalhadores 
da CBCC tinham na antiga empresa, an-
tes da transição. Além disso, o Sindicato 
acertou com a Atento a antecipação do 
PLR para 1º de abril.

Em relação ao Vale Refeição, haverá alte-
ração a partir do mês de abril de acordo 
com a carga horária e dias úteis no mês. O 
complemento do valor será indenizado 
no cartão VA/VR até dezembro de 2015.

No caso da assistência médica, haverá 
alteração para a Intermédica a partir de 
maio/junho de 2015. O plano será de acor-
do com o cargo. Na migração, será permi-
tida a inclusão de dependentes legais.

Para o vale transporte, o pagamento 
ocorrerá no formato atual até maio. 
A partir de junho, será implantado o 
modelo da Atento.

A notícia completa pode ser lida no 
sintetel.org

o Sintetel garantiu em reunião com 
a Oi o pagamento aos trabalhado-

res do PPR 2014. A empresa alegou que 
passa por um momento difícil, com um 
resultado líquido negativo muito ruim 
no balanço do ano passado. A Oi classi-
ficou como um ano perdido.

OI pAGA o ppR em ABRIl
Mesmo assim, o Sindicato insistiu que os 
problemas não existiram por causa dos tra-
balhadores, mas sim dos sócios controla-
dores. O Sintetel alegou que a culpa não po-
deria ser jogada nas costas dos empregados. 

Com toda a dificuldade apresentada 
pela Oi, o Sindicato ainda assegurou um 
bom resultado de PPR na negociação. 
Os trabalhadores de São Paulo receberam 
2,78 salários. O pagamento foi realizado 
em 17 de abril. 

É importante ressaltar que devem ser 
observadas as regras de elegibilidade e 
demais condições previstas no Acordo 
de Participação nos Resultados.

gentes do Sintetel falaram das dificulda-
des enfrentadas durante as negociações 
para renovação da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2015/2016, com data-base 
em 1º de abril. Ainda foram apresenta-
dos problemas de descumprimento de 
Convenção, desrespeito às leis trabalhis-
tas e precarização da mão de obra que 
ocorrem em algumas prestadoras.

O presidente em exercício da Vivo/Te-
lefônica acolheu as argumentações da 
direção do Sindicato e explicou que o 
processo de compra da GVT não está 
totalmente concluído. Disse também 
que a incorporação está prevista para 
ocorrer somente em 2016. Por conta 
disso, muitas decisões ainda estão pen-
dentes, entre elas a definição do plano 
estratégico que será conjunto entre as 
duas empresas. Somente após está defi-
nição, a empresa adotará o melhor mo-

delo para alcançar seus objetivos.

Com relação às empresas terceiriza-
das, Horcajo respondeu que tem co-
nhecimento de alguns problemas e 
que já estão sendo tratados. Quanto às 
dificuldades apresentadas pelas em-
presas em relação às negociações para 
a renovação da Convenção Coletiva, o 
presidente em exercício da Vivo/Te-
lefônica afirmou que verificará com a 
área responsável.

Por final, Horcajo reafirmou que o 
respeito que a Vivo/Telefônica tem 
com os sindicatos permanecerá e o 
diálogo estará aberto quando neces-
sário, como sempre ocorreu.

O novo presidente só tomará posse no 
final de maio quando então o Sindica-
to pedirá uma reunião. 

o presidente da Fenattel e do 
Sintetel, Almir Munhoz, a 

vice-presidente do Sintetel, Cristiane 
do Nascimento, e o diretor de Finanças, 

José Carlos Guicho, estiveram reunidos 
com Alberto Horcajo Aguirre, presiden-
te em exercício do Grupo Telefônica,  
em 22 de abril.

Na reunião foram tratados dois te-
mas. O primeiro foi com relação à fu-
são entre Vivo e GVT. Almir externou 
a preocupação dos trabalhadores, 
tanto da GVT quanto da Vivo/Telefô-
nica, no que diz respeito à inseguran-
ça que este processo está causando 
entre eles. A grande questão que os 
trabalhadores levantaram é com a 
possível ameaça de demissões. Além 
disso, foi questionado qual será o mo-
delo que será adotado no futuro: o da 
Vivo/Telefônica ou da GVT.
 
A outra questão diz respeito às empresas 
terceirizadas que prestam serviços para 
a Vivo/Telefônica e para a GVT. Os diri-


