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A bAse decide: trabalhadores 
em teleatendimento debatem 

itens da pauta de reivindicações

Os problemas do teletrabalho    Pág 3     |     Prestadoras e teleatendimento    Pág 4  |   Operadoras    Pág 6

Pela primeira vez, os sindicatos de telecomunica-
ções do Brasil, filiados à Fenattel, realizaram  semi-
nários com os trabalhadores em teleatendimento 
para definir a pré-pauta de reivindicações. Em São 
Paulo, representantes sindicais nas empresas par-

ticiparam do seminário em 25 de setembro, no salão 
do Sintetel. Próximo passo é tornar as reivindicações 
dos Estados um documento nacional único e ouvir 
os trabalhadores em assembleias antes de iniciar as 
negociações com as empresas. 

vejA nestA edição

Pág.5
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Ao anunciar seu Pacote de Maldades para 
a Economia, o governo demonstrou que 
continua privilegiando os bancos e os es-

peculadores. E deixou claro que não está nem aí 
com os interesses da classe trabalhadora.

Uma pena que a presidenta não perceba que cortar 
programas sociais, direitos trabalhistas e aumentar 
impostos, recriando a CPMF, é caminhar na con-
tramão de uma resolução efetiva para a crise que 
enfrentamos. É um verdadeiro “tiro no pé” do País.

A opção de adotar uma política econômica total-
mente errada e a teimosia em persistir no erro, 
comprova que o governo é o grande culpado por 
muitas coisas erradas que estão aí. 

Mas a crise também é política pela incapacidade 
das instituições de construir um consenso em 
torno das necessidades mais urgentes do País. 
O caminho para sair da crise é a retomada do 
crescimento econômico, com geração de em-
pregos e renda.

E para que isso seja alcançado de forma mais 
rápida e eficaz, lutamos pelo fortalecimento do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), como 
fizeram as centrais sindicais. A reforma ministe-
rial promovida pela presidenta Dilma juntou este 
importante ministério ao da Previdência. Isso, 
sem dúvida, trará prejuízos à luta por melhorias 
trabalhistas e no processo de fiscalização, que 
eram atribuições do MTE.  Nosso objetivo sem-
pre foi o de fortalecer e modernizar o Ministério 
do Trabalho, mas esta reforma caminhou no 
sentido contrário ao desejado. 

Não podemos também esquecer a crise ambien-
tal que ameaça o recurso mais essencial a todas 
as formas de vida - a água. Por falta de planeja-
mento ao longo dos anos caímos num buraco 
sem fundo e sem água.

Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

essa conta 
não é nossa!

Palavra do
Presidente

sintetel iniciA novo  
ciclo de preparação de  
representantes sindicais

Como parte do esforço para a formação de no-
vas lideranças sindicais, o Sintetel realizou o 
chamado módulo básico da OSLT (Organiza-

ção Sindical nos Locais de Trabalho). Cerca de 80 
trabalhadores de diversas empresas de teleatendi-
mento, prestadoras de serviço e operadoras de te-
lefonia estiveram no Sindicato na manhã de sábado 
19 de setembro.

Eles ouviram a palestra ministrada por Antônio 
Toschi, assessor do Sintetel e integrante da equipe 
de formação sindical da entidade. Toschi falou so-
bre o surgimento do movimento de representação 
dos trabalhadores no Brasil e no Mundo. Ele ainda 
contou a história do Sintetel e as principais conquis-
tas da entidade nos últimos anos, como o Abono de 
Natal quando não existia o 13º e o aumento das fé-
rias de 20 para 30 dias, o que depois foi oficializado 
pela legislação. 
 
Os participantes ainda puderam entender como se 
dá o trabalho do Sintetel, os desafios e a filosofia dos 

dirigentes, que estiveram presentes para explicar 
um pouco mais como funcionam as negociações 
com as empresas.

Ao final, 80% dos presentes resolveram assumir a 
responsabilidade de ser um representante sindical 
em suas respectivas empresas. A partir de agora, 
eles serão preparados pela equipe de formação do 
Sintetel para exercer a atividade de representar o 
sindicato na empresa e ser um canal de ligação entre 
os trabalhadores e o Sindicato. 

Ao longo dos próximos meses, eles passarão pelos 
cinco módulos da OSLT e aprenderão um pouco 
mais sobre ação sindical, assembleias, oratória e 
mobilização.  “Tem Sindicato que não gosta de fazer 
esse trabalho, mas nós sabemos que é necessário 
preparar novas lideranças para um dia assumir a en-
tidade e continuar o bom trabalho que vem sendo fei-
to”, diz José Carlos Guicho, diretor financeiro do Sin-
tetel. “Esse nosso trabalho de formação se tornou 
modelo no Brasil e no mundo" completou  Toschi. 
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teletrabalho

suA cAsA não é o ambiente 
adequado para se trabalhar!

Quem usa o transporte público 
para trabalhar sabe o quanto é 
desgastante enfrentar os obs-

táculos desse trajeto duas vezes ao 
dia. Aqueles que optam por utilizar o 
carro, apesar de terem mais confor-
to, também passam horas no trânsi-
to. Diante desses desafios diários, 
trabalhar em casa parece ser uma 
proposta tentadora. “Adeus aglome-
ração, trânsito, desconforto, corre-
ria e atrasos!”, muitos pensam.

O teletrabalho é adotado por 36% 
das empresas no País. Destas, 75% 
estão em São Paulo. De acordo com 
a Sociedade Brasileira de Teletra-
balho e Teleatividades, a estimativa 
é de que 12 milhões de brasileiros 
trabalhem em casa.

Esse sistema de “transferência do am-
biente de trabalho” já começa a surgir 
na categoria de telecomunicações. 
Algumas empresas dizem a seus fun-
cionários que esta prática é uma ex-
celente oportunidade. Contudo, antes 
de abraçar esta causa, o trabalhador 
precisa refletir sobre o assunto.

Nem tudo é um mar de flores
A possibilidade de fazer o empre-
gado trabalhar em casa ou fora da 
sede da empresa é claramente uma 
grande vantagem para o patrão. 
Reduz custos com as instalações fí-
sicas, energia e manutenção, além 
dos encargos trabalhistas propria-
mente ditos, como o vale-transpor-
te. Além de tudo, o distanciamento 
dos trabalhadores para longe da 

sAibA MAis
A próxima revista Linha Direta abordará o tema com mais informações sobre o tele-
trabalho no setor de telecomunicações. Você poderá conferir as histórias de traba-
lhadores da categoria que têm e tiveram a experiência de trabalhar em casa. 

o que é teletrAbAlho?

O trabalho realizado habitualmente fora da empresa e 
por meios tecnológicos de informação e de comuni-
cação é conhecido como teletrabalho, ou home office. 
O serviço é executado longe da sede da empresa, e as 
instruções geralmente são passadas por email, tele-
fone, intranet, etc.
 
Apesar de parecer uma oportunidade interessante, o 
trabalhador pode estar diante de diversos problemas.

sede da empresa dispersa o senti-
mento de classe.

Um dos efeitos mais problemáticos 
deste processo é que o trabalhador 
estará constantemente e permanen-
temente no seu ambiente de traba-
lho, mesmo estando em sua casa. 
Neste mesmo ambiente, o trabalha-
dor está diante de diversas tarefas: 
cuidar dos filhos e da casa, dar aten-
ção ao cônjuge, preparar o almoço, 
executar os serviços encaminhados 
pelo chefe, etc. Muitas vezes tudo 
ocorre simultaneamente e as fun-
ções se confundem. 

Pesquisas acadêmicas feitas com 
pessoas que tiveram contato com 
este tipo de atividade apontam que 
os teletrabalhadores se queixam do 
excesso de horas trabalhadas, da 

transferência de gastos (refeição, 
luz e água), da invasão do espaço fa-
miliar pelo trabalho e do isolamento.

O limite entre o lado bom e o lado 
ruim do teletrabalho é muito tênue. 
As pressões do chefe serão levadas 
para casa. O trabalhador poderá ficar 
24 horas à disposição da empresa.

Trabalhar em casa por um dia, a prin-
cípio, pode até parecer bom. E to-
dos os dias? Você ficará afastado do 
convívio social com seus colegas do 
serviço e não terá uma rotina de tra-
balho sob controle. Sem contar que as 
oportunidades de promoções não são 
iguais para quem trabalha em casa e 
quem está na empresa.

Compartilhe essa informação com 
seus colegas de trabalho.
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teleatendimento

Os trabalhadores da Atento, 
Operação Vivo – Consultores 
de Vendas, denunciaram ao 

Sindicato uma série de irregularida-
des que a empresa vem cometendo 
há algum tempo. O Sintetel, foi à por-
ta da Atento Barra Funda em 15 de 
setembro, terça-feira, organizar um 
protesto junto com os trabalhadores. 
A mobilização durou três horas e o 
Sindicato elaborou uma relação com 
as irregularidades denunciadas.

As denúncias vão desde punições 
por falta de vendas até assédio mo-

ral. Para ver a relação completa de 
todos os problemas, acesse o sin-
tetel.org. Todos os itens elencados 
pelos trabalhadores foram encami-
nhados pelo Sintetel à empresa. 

“Os trabalhadores estão de parabéns 
pela mobilização junto com o Sindi-
cato”, afirma Fábio Oliveira, dirigente 
do Sindicato. Também participaram 
da organização da mobilização os 
dirigentes Marcos Milanez e Paulo 
dos Santos.  Até o fechamento desta 
edição ainda não havia uma definição 
para os problemas

Após ter gerando grande insatis-
fação e protesto entre os traba-
lhadores ao mudar a jornada de 

trabalho e implantar a escala de 6 x 1 
para a planta externa, a Ability recuou 
da sua decisão. Em reunião urgente 
com a direção do Sintetel em 21/09, a 
empresa esclareceu que distorceu o 
comunicado da negociação e se com-
prometeu a reparar o problema.

Após debates, ficou acordado com 
o Sindicato que a empresa manterá 
a jornada de trabalho semanal de 44 
horas distribuídas em cinco dias da 
semana, ou seja, de segunda a sex-
ta, com dois dias de descanso nos 
finais de semana e feriados. 

Planta Interna ainda terá definição
Com relação à planta interna, comu-
tação e transmissão, a empresa so-

Ability recuA e mantém escala  
5 x 2 para a planta externa

O pagamento está condiciona-
do ao cumprimento de objeti-
vos e metas negociados entre 

Sindicato e empresa. O valor  será 
proporcional ao tempo trabalhado. 

Cada empresa adota critérios e me-
tas diferentes. Informe-se no RH 
de sua empresa, uma vez que é um 
direito do trabalhador ter acesso às 
informações. 

dinheiro no bolso! 

Os trabalhadores da Contax-
-Brás, produto TAM, paralisa-
ram as atividades em protesto 

pelas mudanças na Remuneração 
Variável. O ato ocorreu durante toda a 
tarde de 21 de setembro.

O Sintetel recebeu o questionamento de 
que as novas metas estipuladas pela em-
presa eram inalcançáveis e, junto com os 
trabalhadores, organizou a mobilização.

Após a pressão, a Contax se reuniu com 
o Sindicato dois dias depois. Na oca-

sião, o Sintetel negociou e a empresa 
irá manter provisoriamente as regras 
anteriores. Além disso, ficou garantido 
que nenhuma punição ocorra aos tra-
balhadores envolvidos no protesto.

Um modelo mais justo de Remunera-
ção Variável será discutido na próxima 
reunião prevista para ocorrer no final 
de setembro. Até o fechamento desta 
edição, a negociação da proposta defi-
nitiva ainda não havia ocorrido. 

Acompanhe as notícias no site sintetel.org

MudAnçA nA rv gera 
mobilização na contax-brás

Prestadoras

trAbAlhAdores ProtestAM 
na Atento - barra Funda

Trabalhadores de Osasco e Embu das Artes protestam contra a mudança na escala de trabalho

Dirigentes do Sintetel cobram representantes 
da Ability pela manutenção da escala 5 x 2

EMPRESAS 1ª PARCELA 2ª PARCELA
ABILITY 30/09/2015 31/03/2016

DARUMA 30/09/2015  30/03/2016

ICATEL 30/09/2015 30/03/2016 
LIDER ARARAQUARA 
(TELEATENDIMENTO)

30/08/2015 PARCELA ÚNICA 

NESIC  30/ 04/2016 PARCELA ÚNICA 

SPLICE 30/09/2015 30/03/2016

sindicAto negociA e eMPresAs PAgAM PPr/2015

Osasco Embu das ArtesOsasco Embu das Artes

Veja na tabela as empresas que fecharam o ppr/2015:

licitou prazo maior para dar uma res-
posta. A reivindicação do Sintetel é 
que a escala de 5 x 2 seja implantada 
para todos os trabalhadores.

Por fim a empresa informou que ne-
cessita manter o canal de negocia-
ção com o Sintetel aberto, tendo em 
vista que observará se o compro-
misso assumido será suficiente para 
execução de suas atividades.
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Os dirigentes do Sintetel se reu-
niram com os trabalhadores 
representantes do Sindicato 

nas empresas de teleatendimento 
para o 1º Seminário de Composição 
de Pauta. O evento reuniu os chama-
dos delegados sindicais de empre-
sas como Atento, Contax, AlmaViva, 
entre outras, para montar a pauta de 
reivindicação dos trabalhadores. O 
evento começou logo cedo e avan-
çou até o meio da tarde de 25 de se-
tembro, sexta-feira.

A abertura foi conduzida pelo asses-
sor do Sindicato Antônio Toschi, que 
explicou o trabalho inédito que vem 
sendo realizado esse ano para a Cam-
panha Salarial no teleatendimento. Os 
sindicatos de telecomunicações filia-
dos à Fenattel nos mais diversos Esta-
dos estão reunindo trabalhadores do 
setor para opinar e trazer sugestões 
à pauta de reivindicações. “Os pro-
blemas de São Paulo são parecidos 
com os de outros Estados, e com essa 
inciativa queremos construir juntos 
nossa Convenção Nacional”, explicou 
Antônio Toschi. 

trAbAlhAdores compõem  
pré-pauta de reivindicações

você sAbe o que é uMA convenção coletivA?
Convenção Coletiva é o 
nome dado ao documento 
que assegura as conquis-
tas negociadas entre o Sin-
dicato dos Trabalhadores, 
no nosso caso o Sintetel, 
e um sindicato Patronal, 
que representa todas as 

empresas de um mesmo 
segmento, neste caso, do 
teleatendimento. 
Atualmente, a nossa Con-
venção Coletiva vale para 
todo o Estado de São Pau-
lo. Com uma Convenção 
Coletiva Nacional, a vali-

dade passa a ser para todo 
o Brasil.
Por fim, quando a negocia-
ção se dá entre o Sindicato 
e uma única empresa, o do-
cumento com as conquis-
tas negociadas é chamado 
de Acordo Coletivo.

Os Sindicatos nos diferentes estados 
estão elencando as reivindicações 
dos trabalhadores e, no começo de 
outubro, um encontro definirá a pauta 
nacional de reivindicações dos traba-
lhadores. “Esse processo garantirá 
que uma empresa não ameace mu-
dar de Estado para pagar menos aos 
trabalhadores, pois conseguiremos 
com que todos eles tenham direitos 
iguais”, contou Fábio Oliveira, diri-
gente do Sintetel responsável pelo 

setor de teleatendimento junto com 
Áurea Barrence. “Com tamanha rota-
tividade, nosso maior desafio é man-
ter a base mobilizada”, acrescentou 
ela embasada em fatos: a rotativida-
de no setor chega a 129,8%, muito 
maior que a média de outras catego-
rias, que é de 62,8%.

Para abastecer de dados os traba-
lhadores antes de definir as reivin-
dicações, a técnica do Dieese Ca-
milla Ikuta fez uma apresentação 
sobre a conjuntura econômica do 
Brasil e das negociações coletivas. 
Ela citou, por exemplo, que o setor 
de teleatendimento deve ter um 
aumento de 4,7% em suas receitas 
neste ano. 

Após assistir a apresentação, o pre-
sidente do Sintetel, Almir Munhoz, 
convidou a categoria a lutar jun-
to com o Sindicato por melhorias. 

“Não há campanha salarial vitorio-
sa em nenhuma categoria sem o 
engajamento do trabalhador”, dis-
se. “Estamos colhendo reinvindi-
cações em todo o Brasil para fazer 
uma pauta forte”, concluiu. A diri-
gente do Sintetel na região do ABC, 
Rosilane Dias Brandão, comemo-
rou o fato: “não é fácil construir uma 
pauta nacional e nós estamos con-
seguindo”. 

Na sequência, os delegados sindi-
cais começaram a trazer as reivin-
dicações que ouvem da base. "Esse 
trabalho de composição durou por 
cerca de três horas e acabou com a 
elaboração de uma pré-pauta com 
100 itens", explicou Maria Edna Me-
deiros. Esse conteúdo será debati-
do nacionalmente em 7 de outubro  
e será levado posteriormente para 
avaliação de todos os trabalhado-
res em assembleia.

teleatendimento

Presidente do Sintetel, Almir Munhoz, convoca trabalhadores à luta
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operadoras

A direção do Sintetel 
reivindica que todos os 

trabalhadores sejam 
tratados de forma 

igualitária

Acordo coletivo 2015/2016:  
sintetel e tiM iniciam negociações

Na segunda rodada de nego-
ciações, a Vivo apresentou 
uma proposta para o Acor-

do Coletivo 2015/2016 que está 
aquém das expectativas dos traba-
lhadores e do porte de uma grande 
multinacional. 

A inflação do período foi de 9,88%. A 
empresa propôs 6% de reajuste nos 
salários a ser aplicados somente em 
janeiro/2016 com faixas salariais. 

Isto significa dizer que o reajuste se-
ria de apenas 3,69%.

A empresa ainda prevê congelamento 
do vale-refeição para os trabalhadores 
administrativos da Vivo, bem como re-
ajuste de 6% para os demais trabalha-
dores a partir de janeiro/2016. A banca-
da sindical recusou a proposta.

O presidente da Vivo afirmou à re-
vista Exame de 28/09 que a empre-
sa tem "que capturar o que há de 
melhor nas duas companhias[Vivo 

vivo criA diFiculdAdes nas 
negociações do Acordo coletivo

A comissão nacional de nego-
ciação da qual o Sintetel faz 
parte iniciou as negociações 

com a TIM para a renovação das 
cláusulas econômicas do Acordo 
Coletivo 2015/2016. A reunião ocor-
reu em 2 de setembro com o objetivo 
de debater todas as cláusulas da 
pauta de reivindicações. 

A bancada dos trabalhadores solicitou 
da empresa rapidez nas negociações 
e o reconhecimento da capacidade 
de trabalho dos seus empregados. O 
Sintetel ressaltou também que foram 
os trabalhadores que construíram o 
império da TIM no Brasil, com aproxi-

madamente 75 milhões de clientes e 
26,41% de participação no mercado.  

Independente das atribulações da 
economia, os resultados da TIM es-
tão melhores. O setor de telecomu-
nicações tem alcançado resultados 
satisfatórios para as empresas, 
visto que o uso da internet e seus 
derivados se tornaram uma ‘pan-
demia’ num país de 205 milhões de 
habitantes que ainda tem uma forte 
demanda de crescimento”, afirmou 
o diretor do Sintetel e coordenador 
nacional da comissão de negocia-
ções da TIM pela Fenattel, Mauro 
Cava de Britto.

e GVT]”. Os 38 mil trabalhadores 
ficam felizes com essa preocupa-
ção da empresa e esperam que isso 
também seja aplicado nos salários, 
benefícios e condições de trabalho.

A direção do Sintetel reivindica que 
todos os trabalhadores sejam trata-
dos de forma igualitária. Afinal, foi 

isso que declarou o presidente da 
Vivo na mesma entrevista: “Hoje já 
somos uma organização sob um 
único comando e com metas e ob-
jetivos comuns e claros para todos”.

O Sindicato tem a consciência que 
vivemos um processo complicado 
de fusão de duas grandes empre-
sas. Além disso, o Brasil atravessa 
uma crise que desestabilizou a eco-
nomia. Porém, o setor de telecomu-
nicações não foi afetado e a Vivo 
tem condições de apresentar uma 
proposta que valorize seus traba-
lhadores.

Para evitar qualquer tentativa de 
precarização, é muito importante 
que os trabalhadores fiquem unidos 
e mobilizados com o Sindicato.  

Não dê ouvidos a boatos! O Sintetel 
é a sua voz oficial.

As próximas reuniões estão agen-
dadas para 14 e 15 de outubro.
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Os trabalhadores da Claro S/A de todos os esta-
dos com sindicatos filiados à Fenattel  aprova-
ram o PPR/2015. As assembleias ocorreram 

entre 28 de setembro a 2 de outubro. Em São Paulo 
e Campinas, a proposta da empresa foi aprovada por 
ampla maioria.

A base de cálculo para o adiantamento do PPR/2015 
será o salário base de 30 de junho de 2015. A primeira 
parcela do PPR será paga em 7 de outubro.

A seguir os avanços conquistados pelo Sintetel para 
os trabalhadores:

Aqueles oriundos da Claro:
- Aumento do adiantamento de ½ para 1 salário;

- Fim da regionalização, ou seja, a possibilidade de 
ganhos será igual para todos trabalhadores;

- A meta global não prejudicará as metas específi-
cas (unidade/área), ou seja, as metas serão inde-
pendentes.

Aqueles oriundos da Embratel:
- Inclusão de pagamento proporcional para os traba-
lhadores que pedirem demissão.

 O SINTETEL já informou à empresa que para o PPR 
2016 todas as diferenças deverão ser equalizadas, 
bem como melhorar os targets e os itens de elegibili-
dade. O objetivo é que nenhum trabalhador seja ex-
cluído e todos tenham os mesmos direitos.

AProvAdA ProPostA 
de PPr/2015 na claro s/A

operadoras

negociAções com a nextel já começaram 
O Sintetel e a Fenattel entregaram a Pauta Na-

cional de Reivindicações para o Acordo Cole-
tivo de Trabalho 2015/2017 aos representan-

tes da Nextel e a  primeira rodada de negociações 
ocorreu em 28 de setembro. 

A empresa apresentou um cenário ruim, porém acres-
centou que passou por um processo de reestruturação 
interna visando melhorar sua colocação no mercado. 

O cenário apresentado pela empresa refletiu em 
uma proposta de Acordo Coletivo com reajustes 
abaixo da inflação. Para outubro, data-base da Nex-
tel, o índice inflacionário está estimado acima de 9%. 
Veja a seguir a proposta dos patrões:

• Salários: reajuste de 70% da inflação do período 
com divisão em faixas salariais;

• Benefícios: reajuste de 80%  da inflação do período.

O Sintetel recusou esta proposta na mesa de nego-
ciação, pois ela prejudica e divide os trabalhadores.

Solicitou também agilidade nas negociações e que 
a empresa se foque na pauta de reivindicações. Os 
principais itens da pauta são aumento real nos salá-
rios e benefícios.

A próxima reunião está programada para 23 de outu-
bro de 2015.

Cristiane do Nascimento, vice-presidente do Sintetel, 
entregou a Pauta Nacional aos representantes da 
empresa Robson Luna e Fernando Conto. O ato ocorreu 
em 1º de setembro 

Rua Flórida - São Paulo
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variedades

desAPArecidos
Tem informações que possam ajudar nas buscas das pessoas abaixo?  
Ligue para a ONG Mães da Sé e ajude os familiares a reencontrá-los  

pelo telefone (11) 3337-3331.

Tiago Rodrigo da Silva
Nascimento: 17/5/1979
Data de desaparecimento:  
13/8/1996
Local: Barra Funda  
São Paulo

Vejo cada vez mais pessoas 
usando redes sociais, princi-
palmente o Facebook, que nos 

diverte e nos aproxima, mas pode 
também gerar sérios problemas. Por 
isso precisamos encará-las com um 
pouco mais de seriedade.

No ano passado, o TRT de Campinas 
validou uma demissão por justa causa, 
depois de uma curtida no Facebook 

com ofensas à empresa na qual tra-
balhava. Ou seja, para a Justiça, o ato 
de curtir ou pior, postar comentários 
considerados ofensivos à empresa em 
que trabalha, estará ajudando a divul-
gar e dar maior visibilidade àquela notí-
cia que mancha a imagem da empresa.

Mesmo achando injusto e até invasi-
vo o fato de sermos avaliados na em-
presa pelas nossas curtidas no Face-

book, o fato é que nem a empresa e 
nem a justiça estão interessadas em 
nossas opiniões. Por isso temos de 
ser cautelosos e usar as redes sociais 
de maneira estratégica, pensando 
em nossa imagem, no que publica-
mos e na sua repercussão.

Ricardo Martins da Silva
Professor universitário e  

representante sindical na Vivo

cuidado com o Facebook

sindicalistas de 30 países refletem 
sobre democracia e igualdade de gênero

Com a participação de mais de 
250 mulheres de 30 países 
da América, a “Conferência 

de Mulheres CSA”, ocorrida no Pa-
namá, promoveu um debate sobre 
avanços e reconhecimento dos di-

reitos e demandas das mulheres. 

De 9 a 11 de setembro, as sindica-
listas participaram de grupos de tra-
balho para criar um plano de ação 
com compromissos no que se refere 

O Sintetel solicita o compareci-
mento de todos os trabalhado-
res da Intertelco Telecomuni-

cações Multimídia Ltda, dispensados 
ou não, que tenham sofrido algum 
tipo de prejuízo financeiro para in-
gressar com Ação Trabalhista contra 
a empresa.

O Ministério do Trabalho informou ao 
Sindicato que existem várias irregula-
ridades trabalhistas com a Intertelco, 

que encerrou suas atividades em 3 de 
agosto de 2015.

Para que seja possível dar entrada ao 
processo, o Sintetel solicita aos inte-
ressados que entrem em contato com 
departamento jurídico pelo telefone 
(11) 3351-8867, falar com Simone.

Ou pessoalmente na sede do Sinte-
tel localizada na Rua Bento Freitas,  
nº 64, República, São Paulo.

Atenção trabalhadores da 
intertelco! justiça neles! 

O Sintetel apoia a ONG Mães da Sé e, desde janeiro deste ano, divulga 
no jornal no Linha Direta fotos de alguns desaparecidos cadastrados. 

Acompanhe e contribua com a sua informação

Alison Santos de Almeida
Nascimento: 27/1/1993 
Data de desaparecimento: 
24/8/2012 
Local: J. Horizonte Azul  
São Paulo

a "Democracia, Autonomia para as 
Mulheres e Igualdade de Gênero”, 
que foi tema do evento. “Construímos 
um documento que pauta de forma 
decisiva as ações para efetivar a au-
tonomia das mulheres”, conta Cássia 
Bufelli, da União Geral dos Trabalha-
dores (UGT).

Por meio da Secretaria das Mulheres 
da UGT, Maria Edna Medeiros repre-
sentou o Sintetel e a Contcop na con-
ferência. “Independente da camisa 
que usamos, pois somos várias cen-
trais sindicais reunidas, nossa ban-
deira é uma só: lutar pela democracia 
e avanços em políticas e participação 
das mulheres.”

Já para Regina Zagretti, também 
da UGT, o evento possibilitou que 

as participantes tomassem conhe-
cimento das dificuldades encon-
tradas em outros países. “Tivemos 
ainda mais certeza da necessidade 
de uma união das Américas para 
conscientizar toda a sociedade e os 
governantes”, disse Zagretti. “En-
contros como esse nos fortalecem 
e nos encorajam para continuarmos 
lutando, pois sem luta não há vitó-
ria”, concluiu. 

Sobre a organizadora do 
evento (CSA)
A CSA (Confederação Sindical de 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
das Américas) é a organização re-
gional da Confederação Sindical 
Internacional (CSI) que preza a 
igualdade de gênero e a plena par-
ticipação das mulheres.


