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Projeto que regulamenta a 
profissão de teleoperador 

está no Senado

Fique de olho no 
pagamento do PPR  

nas prestadoras 

Nova diretoria da 
Federação é empossada 

em São Paulo 
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Sintetel conquista melhorias  
para os trabalhadores da VIVO/GVT

Informações: (11) 3351-8899

Quando: 2 de abril    Horário: 9h
Local: Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. 

Rua Thomaz Gonzaga, 50, Liberdade. Próximo ao Metrô Liberdade

Participe do Dia Internacional da Mulher!

Senhas para 
sorteio dos brindes 
serão entregues 
até às 10h30.

O Espaço Criança será destinado somente 
para filhos das trabalhadoras do setor. 

Serão exigidos documentos da mãe 
e da criança para comprovação.

Pág. 5
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Categoria unida 
contra a crise 

Resistir. Representar. Unir. Com essa fra-
se, o assessor sindical João Guilherme 
Vargas Netto resumiu o que o movimen-

to sindical tem que fazer para enfrentar a atual 
situação em que o Brasil se encontra.

A união se torna ainda mais importante em tem-
pos de recessão, onde a conspiração tende a 
se instalar e confundir os movimentos, entre 
eles o sindical.

A diminuição dos salários e a redução de direi-
tos são intensas. São características marcan-
tes da recessão atual, que é generalizada, en-
tretanto não é homogênea. Isso é, apesar de ter 
reflexos em todo o País, nem todos os setores a 
enfrentam da mesma forma. Alguns setores, 
inclusive, quase não a sentem.
 
O Sintetel está alerta na hora de negociar com 
os patrões, pois não aceitamos os argumentos 
de “crise” como desculpa para mexer em direi-
tos adquiridos. Sabemos que o setor de tele-
com é um dos que passam pela recessão com 
estabilidade.

Temos tido essa atitude nas mesas de nego-
ciações salariais. No momento, negociamos 
com as empresas prestadoras de serviços com 
data-base em 1º de abril.
 
Outra preocupação da direção do Sintetel é a 
de não deixar a crise política entrar no movi-
mento sindical: o sindicato tem que ser plural 
na sociedade e para os trabalhadores. Portan-
to, não cabe partidarismos.

Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

2016 será 
um ano difícil

ESTÁ NA LEI

Contribuição sindical
é obrigatória por Lei Federal

O imposto de contribuição sindical é obrigatório 
por lei. A regulamentação está disposta no ar-
tigo 149 da Constituição Federal que prevê a 

contribuição sindical, em conformidade com os arti-
gos 578 e 579 da CLT. Estes preveem o pagamento 
da contribuição por todos os trabalhadores com car-
teira de trabalho assinada. 

O valor do desconto refere-se a um dia de serviço anual, 
independente se o trabalhador é filiado a sindicatos ou 
não. O desconto é para todos e ocorre na folha de paga-
mento no mês de março. A dedução pode ocorrer em 
outros meses caso o empregado seja admitido após o 
terceiro mês do ano, por exemplo.

 A empresa é obrigada a descontar do salário do funcio-
nário a parcela do imposto. Fica encarregada de repas-
sar a contribuição à Caixa Econômica Federal até o últi-
mo dia útil do mês de abril. A contribuição não depende 
da vontade do Sindicato. É uma lei federal. 

O repasse acontece da seguinte maneira, conforme 
ilustrado no gráfico:
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SEDE: Rua Bento Freitas, 64 - Tel.: (11) 3351-8899  |  SUBSEDES: ABC (11) 4123-8975 – Bauru (14) 3103-
2200 – Campinas (19) 3236-1080 - Ribeirão Preto (16) 3610-3015 – Santos (13) 3225-2422 - São José do Rio 
Preto (17) 3232-5560 – Vale do Paraíba (12) 3939-1620
Órgão mensal de divulgação - Jornal Linha Direta  |   Depto. Comunicação - Diretor Resp.: Almir 
Munhoz, Jornalista Resp.: Marco Tirelli (MTb 23.187), Redação: Emílio Franco Jr. (MTb 63.311), Marco 
Tirelli e Cindy Alvares Fotos: J. Amaro e Aloisio Maurício / Foto Arena   |  Diagramação: Agência Uni, 
Impressão: Unisind - Tiragem: 50.000 exemplares

Filiado à:

Palavra do
Presidente

60%

10%

10%

15%

5%

Recentemente um caso que chocou e cha-
mou muita atenção nas redes sociais foi 
o de um golfinho que morrera por ter sido 

retirado do mar para que turistas tirassem selfies. 

O que muitos não sabem é que não passa de um 
simples boato, sendo que na verdade o golfinho 
já estava morto e as pessoas estavam tentando 
ajudá-lo (claro que alguns estavam se aprovei-
tando da situação para registrar o momento com 
o animal, mesmo que morto).  Esse é um dos 
exemplos de boatos que rodam diariamente pe-
las redes, principalmente com temas de política, 
religião e sobre saúde. 

Um ótimo site para tirar dúvidas se uma notícia é 
boato ou não, é o http://www.boatos.org que dia-

riamente tenta esclarecer os boatos por meio de 
evidências e provas (como o caso do golfinho), 
mostrando quais são as notícias falsas que circu-
lam na web.

Mas quais são os motivos destes boatos? Pesso-
as mal intencionadas criam sites com alguma no-
tícia falsa ou polêmica e jogam esses boatos nas 
redes sociais, e o usuário, curioso ou revoltado 
com a "notícia" entra nestes sites, que ganham 
dinheiro com cliques ou propagandas, como por 
exemplo: a cada mil visualizações eles ganham 
um determinado valor e quanto mais polêmico o 
assunto mais compartilhado é o boato.

Ricardo Martins da Silva
Professor universitário e representante sindical na Vivo

BOATOS na Internet
ARTIGO
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Prestadoras

Jornada de Trabalho e Escala de Reveza-
mento da Planta Interna: a empresa res-
pondeu que será produzida uma planilha de 

escala definitiva e que levará em conta todas as pre-
ocupações que os técnicos apresentaram. Inclusive 
será solucionada a questão do sobreaviso, causa do 
não cumprimento da inter jornada. Solicita ainda 30 
dias de prazo para apresentar o plano ao Sindicato. 

PPR/2015: a Ability confirma que pagará ainda em 
março aos trabalhadores que cumpriram as metas. 
Resta somente o indicador de qualidade e produtivi-
dade para finalizar a apuração. A empresa comuni-
cará ao Sindicato tão logo feche os números.

Hora Itinerante: a empresa afirmou que não reco-
nhece tal passivo. A orientação aos supervisores 

e trabalhadores respalda a decisão de não pagar. 
Os trabalhadores devem finalizar sua jornada de 
trabalho sempre quando estiverem em sua área 
de atuação, ou seja, devem cumprir a jornada le-
gal. Ao final da tarde, se estiverem em sua micro 
área, os mesmos têm autonomia para finalizar seu 
ponto encerrando assim a sua jornada. Caso tenha 
se deslocado para outra região por solicitação da 
chefia, só marcar o ponto de encerramento quando 
estiver em sua área de atuação, independente do 
horário que chegar e sem que a chefia possa inter-
ferir nesta marcação.

O Sindicato reforçou que não é assim que acon-
tece. A supervisão obriga os trabalhadores a en-
cerrarem o ponto no horário previsto na jornada de 
trabalho, independente do local onde estejam os 

TRABALhAdORES dA ABILITy apontam 
problemas. Sintetel exige solução

Reunião entre as partes ocorreu em 
23/02/2016 e trataram os seguintes temas:

EmPRESAS APARECEm de mãos 
abanando na primeira reunião

A primeira reunião de negociação para a Con-
venção Coletiva 2016/2017 das prestadoras 
de serviços em telecom deu em nada. O en-

contro ocorreu em 16 de março e as empresas não 
apresentaram qualquer proposta.  Os patrões deram 
a desculpa de que nem todas as empresas tiveram 
tempo hábil para analisar a Pauta de Reivindicações.

O Sintetel repudiou esse argumento e lembrou os 
representantes das empresas de que os trabalha-
dores compuseram a Pauta de Reivindicações 
para a Convenção Coletiva 2016/2017 entre 18 e 
29 de janeiro. A pauta de reivindicações foi entre-
gue para o sindicato patronal em 17 de fevereiro. 

Ou seja, a verdade é que houve muito tempo para 
as empresas definirem uma proposta possível de 
ser negociada, mas agiram com descaso. Uma 
nova reunião foi agendada para 6 de abril. 

Como haverá novamente bastante tempo até lá, os 
dirigentes do Sindicato exigiram que as empresas 
apresentem, no próximo encontro, uma proposta 
concreta. Como a data-base da categoria é 1º de 
abril, o objetivo era ter concluído esse processo até o 

Campanha Salarial das Prestadoras

Nossas bandeiras de luta:
• Recomposição das perdas do período 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

final de março. Agora, o Sindicato espera respeito e 
rapidez no processo de negociação. 

A Convenção Coletiva das prestadoras abrangerá 
mais de 40 mil trabalhadores de empresas como 
Icomon, Tel, Ability, Huawei, Daruma, Icatel, Spli-
ce, entre outras. 

A direção do Sintetel se reuniu com representan-
tes da TEL para que a empresa apresentasse a 
proposta de Ponto Eletrônico Alternativo. O en-

contro ocorreu em 10/03/2016.

O objetivo da reunião foi esclarecer divergências antes 
da implantação do projeto piloto. A bancada sindical co-
nheceu o programa, porém não a ponto de aprová-lo. 

Os dirigentes do Sindicato destacaram que outras em-
presas adotaram este mesmo programa e gerou diver-
sos problemas como, por exemplo, a hora itinerante.

Para que a TEL não incorra nos mesmos erros, ficou de-
finido que a empresa implantará o programa de forma 
piloto. No prazo de 60 dias haverá nova reunião entre as 
partes para avaliar os resultados, proceder ajustes e, se 
resolvido todos os problemas, formalizar o acordo.

SINTETEL E TEL se 
reúnem para discutir 

ponto alternativo

mesmos. Segundo os supervisores isso é  "para 
evitar problemas". 

Os dirigentes do Sintetel reivindicaram que a em-
presa faça um levantamento das situações infor-
madas a fim de quitar diferenças, caso houver. 
Sugeriu à empresa para que distribua um comuni-
cado oficial para orientar os trabalhadores. 

Produtividade Mínima Diária: Os trabalhadores re-
clamam que a supervisão tem obrigado a executar no 
mínimo quatro serviços diários para que cada um possa 
encerrar sua jornada de trabalho. Quando o trabalhador 
não consegue abrir estes chamados até às 12h, o su-
pervisor o dispensa e desconta as horas. Se o trabalha-
dor executa os serviços, independente do horário que 
terminar, ele não recebe hora extra. A Ability diz desco-
nhecer a prática e afirma que tomará as providências.
 
Além disso, o Sindicato quer iniciar as discussões para o 
PPR/2016.
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APóS muITA LuTA, trabalhadores 
demitidos da Líder recebem 
verbas rescisórias

Os trabalhadores demitidos 
da Líder enfim tiveram seus 
direitos assegurados. A pres-

tadora de serviço dispensou mais 
de mil empregados sem pagar as 
verbas rescisórias. A situação, que 
se estendeu de outubro de 2015 até 
fevereiro deste ano, só foi resolvida 
depois de o Sintetel pressionar por 
diversas vezes a Vivo, contratante 
da Líder.

Até que as duas empresas resol-
vessem como iriam sanar as dívidas 
com os trabalhadores, foi preciso 
muita ação do Sindicato com o apoio 
dos demitidos. Houve, inclusive, a 
realização de um ato, em São Paulo, 
no qual os trabalhadores protesta-
ram e comeram marmitas fornecidas 
pelo Sintetel na porta da Vivo.

Muitos desses trabalhadores esta-
vam com contas atrasadas, sem di-
nheiro para comparecer até mesmo 
no ato de protesto e com dificuldade 
para comprar comida. “Atrasei con-
tas e três prestações do apartamen-
to”, desabafou Adriano Oliveira, 43 
anos, no dia em que finalmente pode 
realizar sua homologação. 

Para José Zito Calado, de 53 anos, o 
período até a liberação da verba não 
foi fácil. “Tenho uma família grande 

EMPRESAS - PPR
2015

VALOR

1ª PARC 2ª PARC

ABILITY TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A 30/09/2015 31/03/2016

ACROSS COMERCIO E PRESTACAO DE 
SERVICOS EM TELECOMUNICAÇôES LTDA 31/05/2016

ALPITEL BRASIL IMPLANTACOES DE SISTEMAS 
LTDA 40% 10/2015 03/2016

ASCENTY TELECOMUNICACOES LTDA Até 25/02/2016

AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES BRASIL 
LTDA Até 30/05/2016

COMFICA SOLUCOES INTEGRAIS DE 
TELECOMUNICACOES LTDA 09/2015 03/2016

CPFL TELECOM S/A Até 19/10/2015

DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30/03/2016

DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 
S.A 30/09/15 30/03/2016

DOMINION 02/2016

ERICSON GESTÃO SERVIÇOS 50% EM 
30/09/2015 04/2016

JG & SOLUÇÕES 09/2015 30/03/2016

ICATEL TEMATICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 30/09/2015 30/03/2016

ICOMON TECNOLOGIA LTDA 04/09/2015 04/03/2016

LEVEL 3 COMUNICAÇÕES 
DO BRASIL LTDA ATÉ 30/04/2016

NESIC BRASIL S.A 30/04/2016 –

PROCISA DO BRASIL PROJETOS 40% EM 09/2015 02/2016

SEICOM  MATERIAIS PARA REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA  15/10/2015 - 50%

15/04/2016
Conforme 

metas

SERCATEL 09/2015 03/03/2016

SPEEDCAST 31/01/2016 –

SPLICE DO BRASIL TELECOM. E ELETR S/A 30/09/2015

TEL ENGENHARIA 07/2015 29/01/2016

TELEMONT ENGENHARIA DE  
TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ 01/09/2015 04/04/2016

VISTAITEC 31/03/2016

ATENçãO PARA A dATA 
de pagamento do PPR/2015

Acompanhe as datas de pagamentos do PPR/2015 das empresas pres-
tadoras. Vale lembrar que só divulgamos aquelas empresas as quais a 
situação encontra-se definida.  Veja tabela abaixo:

Prestadoras

e foi complicado para sobreviver”, 
contou. Os problemas foram idênti-
cos também para Luiz Carlos Doni-
zete, de 41 anos. “Atrasei pensão, 
prestação de carro, foi um período 
muito difícil”. 

Se os problemas foram resolvidos, 
isso aconteceu graças a ação firme 
do Sindicato. E os trabalhadores, 
apesar da dificuldade que passa-
ram, foram unânimes em reconhe-
cer isso. “O Sindicato foi um pai, nós 
tínhamos sido abandonados e se 
não fosse o Sintetel não teríamos 
nada”, disse Luiz. 

José do Paraíso, dirigente do Sinte-
tel que comandou as negociações, 
se disse realizado: "é muito bom 
ver os companheiros felizes e saber 
que fizemos bem o nosso trabalho", 
finalizou.
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SINTETEL CONquISTA melhorias  
para os trabalhadores da VIVO/GVT
Após um processo de nego-

ciação de Acordo Coletivo 
complicado em 2015, com 

a primeira proposta recusada em 
assembleias, o Sintetel conseguiu 
avanços e, no final, o acordo aca-
bou aprovado pelos trabalhadores. 

O Sintetel, sempre atento a tudo 
que ocorre no mercado de Telecom, 
cuja estimativa aponta para exce-
lentes resultados da Vivo em 2015, 
imediatamente chamou a empresa 
para negociar melhorias no Acordo. 

Afinal, isso foi fruto da competên-
cia dos trabalhadores da empresa. 
Nada mais justo que isso fosse re-
partido com quem merece. Sendo 
assim, como na proposta aprovada 
nem todos os benefícios foram re-

ajustados pelo INPC integral, con-
seguimos com que a partir de 31 de 
agosto de 2016 a empresa corrija 
os valores para contemplar a infla-
ção do período, que foi de 9,88%.
 
Isso significa que no próximo Acor-
do Coletivo todos os itens serão re-
ajustados em cima desses valores 
já corrigidos. 

Os benefícios abaixo serão 
reajustados para: 
Auxílio Alimentação administrativo
R$ 954,63. 

Auxílio Alimentação campo
R$ 571,66 mais um abono único de 
R$179,76 referente às diferenças 
retroativas. O RH divulgará a data 
de pagamento. 

Cesta Básica campo
auxiliar LA e instalador LA – R$ 156,40
Técnico ADSL – R$ 312,80

Auxílio Creche administrativo e 
campo  R$ 511,00

Auxílio Condutor  – R$ 245,35 

Aluguel de veículo pequeno – 
R$ 1.138,04

Aluguel de Kombi  – R$ 1.511,31

Após tomar conhecimento por 
meio da imprensa de uma 
possível redução de funcio-

nários na TIM, o Sindicato imedia-
tamente se reuniu com a empresa, 
que informou ser necessária uma 
redução de custos na faixa de R$ 
100 milhões.

O processo foi denominado “Pla-
no Negociado de Reorganização 
– PNR”. Com exceção dos call cen-
ters e lojas, algumas áreas serão 
afetadas com a diminuição do seu 
efetivo
.
Após longas e tensas negociações, 
o Sintetel conseguiu avançar e tirar 
da empresa um pacote de incenti-
vos para os trabalhadores inseridos 
no PNR e que serão desligados no 

mês de março. A seguir, veja o pa-
cote conquistado pelo Sindicato 
para amenizar os efeitos das de-
missões:

1- 0,5 salário indenizatório a cada um 
ano trabalhado, sendo o mínimo de 
um salário e o teto de cinco salários;

2- Prorrogação de seis meses de pla-
no de saúde e odontológico nas mes-
mas condições do plano vigente para 
titulares e dependentes;

3- Indenização auxílio creche/
babá e auxílio dependente PCD 
- juntamente com a indenização 
por tempo de serviço, a empresa 
indenizará o limite integral (R$ 350 
e R$ 600, respectivamente) aos 
empregados que sejam elegíveis e 

em pleno recebimento de um ou os 
dois dos benefícios acima citados, 
no valor equivalente ao período de 
seis meses de recebimento, inde-
pendente de comprovação de reci-
bo, totalizando:

a) Auxílio creche: R$ 2.100

b) Auxílio PCD: R$ 3.600

4- Não desconto dos saldos deve-
dores do banco de horas;

5- Garantia de acelerador “atendeu 
plenamente” no PPR 2016;

6- Doação do aparelho funcional com 
desconto de valor simbólico de R$ 1;

7- Garantia da salvaguarda vi-

gente no instrumento normativo 
2014/2016 (aos pré-aposentados 
que formalizaram a decisão de se 
aposentar a partir de 90 dias do 
início do prazo comprovado de 12 
meses, que faltarem para a aquisi-
ção de aposentadoria por tempo de 
serviço);

8- Auxílio alimentação e Vale trans-
porte: não descontar os valores 
existentes nos saldos remanescen-
tes da carga do benefício no mês do 
desligamento;

9- Programa de suporte com inclu-
são de apoio à realocação;

10- Em processo seletivos futuros, 
a empresa buscará a contratação 
dos ex-empregados.

Sintetel repudia demissões na TIm 
e negocia compensação aos desligados

Operadoras
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No final do ano passado, o Projeto de Lei que 
trata da regulamentação da profissão de 
teleatendimento foi votado e aprovado em 

Comissão na Câmara dos Deputados. Em segui-
da, deveria ter seguido para a apreciação do Se-
nado Federal, porém, um deputado, incentivado 
pelos empresários do setor, entrou com um pedi-
do de vista, ou seja, paralisou o andamento.
Os representantes dos sindicatos filiados à Fe-
nattel compareceram à Câmara com a finalidade 
de pressionar pela aprovação do projeto. No últi-
mo dia 3 de março, mais uma vitória para o movi-
mento sindical. O Plenário da Câmara rejeitou o 
recurso do deputado e a proposta agora seguirá 
para o Senado. 

O que é o Projeto de Lei 
A proposta define jornada de trabalho contínuo li-
mitada a seis horas diárias e a 36 horas semanais. 
No caso de trabalho em tempo parcial, o limite da 
jornada será de 4 horas diárias e 24 horas sema-
nais.  O texto também exige que, a cada período 
de 50 minutos, o trabalhador de teleatendimento 
tenha um intervalo de 10 minutos para descanso. 
Alguns desses intervalos deverão ocorrer fora do 
posto de trabalho. Fica proibida, ainda, a prorro-

PROjETO quE REGuLAmENTA 
profissão de teleoperador avança 

no Congresso

gação da jornada de trabalho, exceto em casos 
de força maior, necessidade imperiosa ou con-
clusão de serviços inadiáveis.

Embora o projeto não aborde todas as questões 
que afligem os teleatendentes, uma vez aprova-
do, a lei vai regulamentar imediatamente a remu-
neração e a jornada de trabalho, além de abrir 
precedente para novas conquistas. 

A importância da lei
A necessidade de uma lei regulamentando a ati-
vidade ficou ainda mais evidente com o grande 
número de denúncias de operadores, principal-
mente depois que o Anexo II da NR-17 entrou em 
vigor e as empresas descumpriram boa parte do 
que havia sido negociado.

Texto baseado em publicação do Sinttel-PE

O Sintetel segue cobrando a Teleperfor-
mance para resolver as denúncias apre-
sentadas na Operação Nextel do site Vila 

Prudente. As primeiras respostas foram insufi-
cientes, pouco esclarecedoras e não atendiam a 
necessidade de soluções práticas. 

São casos de assédio moral, falta de respeito à 
escala em feriados, burocracia para aceitar ates-
tados médicos e uma série de outros descumpri-
mentos da Convenção Coletiva. Até o fechamen-
to desta edição do jornal, estava agendada uma 
reunião entre a empresa e o Sindicato, mas ela 
ainda não havia acontecido. 

Vale relembrar alguns dos problemas 
da Operação Nextel:

• Trabalhadores realocados para o IRD recebendo 
salário sem o reajuste da operação. 

• Trabalhadores com salários diferentes exercen-
do a mesma função

• Funcionários sendo advertidos e suspensos por 
pausa ativa 

• Excesso de punições, que ocorrem mesmo sem 
o trabalhador ter tido feedback

• Assédio moral constante praticado pelas lideranças.

• Proibição de trabalhadores irem ao banheiro fora 
da pausa

• Escala de feriado com 100% da operação convo-
cada, o que é ilegal

• Atestado médico obrigando o trabalhador a es-
crever no verso que o documento é verdadeiro.

• Excesso de ligações: supervisores viram a chave 
e sobrecarregam a operação.  

• Problemas na remuneração variável. 

• Erros de pagamento no holerite

A empresa precisa respeitar a Convenção Coleti-
va e não pode ter práticas que vão contra os direi-
tos dos trabalhadores. Acompanhe as informa-
ções atualizadas pelo www.sintetel.org

TELEPERFORmANCE dá respostas insuficientes 
sobre problemas na Operação Nextel

Teleatendimento
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mulher

Após muito esforço da diretoria, o Sintetel 
realizará o tradicional evento do Dia Inter-
nacional da Mulher. Muito mais do que uma 

data festiva, essa é a uma importante ocasião 
para refletir sobre o papel da mulher na socieda-
de e a luta de todas por direitos.

O tema escolhido para 2016 foi “Violência contra a 
Mulher” que, no ano passado, foi a temática de reda-

Participe do 
dIA INTERNACIONAL dA muLhER!

Acompanhe notícias atualizadas pelo 

www.sintetel.org

Informações: (11) 3351-8899

Quando: 2 de abril    Horário: 9h

Local: Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. 

Rua Thomaz Gonzaga, 50, Liberdade. 

Próximo ao Metrô Liberdade

Participe do Dia 

Internacional da Mulher!

Senhas para 

sorteio dos 

brindes serão 

entregues 

até às 10h30.

O Espaço Criança será 

destinado somente para filhos 

das trabalhadoras do setor. 

Serão exigidos documentos da mãe 

e da criança para comprovação.

P elo terceiro ano consecutivo, a União Ge-
ral dos Trabalhadores (UGT) entendeu 
que 1º de Maio é pensar no trabalhador 

dentro de uma conjuntura social, econômica e 
política. 

A partir daí, longe das festividades comuns das 
outras centrais sindicais, a UGT traz para essa 
data um convite à reflexão ao momento que o País 
está passando. 

Entre os dias 25 e 26 de abril, a UGT, em parce-
ria com a Unicamp (Cesit), realizará o seminário 
“Trabalhadores e Trabalhadoras em Tempos de 
Crise: Construindo Alternativas”.

E para a pauta de discussões, três momentos que o 
Brasil tem vivenciado: Crise Política e Econômica, 
Centenário do Samba e as Olimpíadas Rio 2016. 

Temas que estão relacionados diretamente ao 
problema do emprego e das condições de traba-
lho. Com a explosão do desemprego, quais alter-
nativas para a classe trabalhadora?

Com as mudanças advindas da globalização, o 
capital modificou, e o jeito das pessoas agirem e 
pensarem também mudou. Com vista à necessi-
dade de reciclar a forma de atuação do movimen-
to sindical, a UGT vê nessa proposta de comemo-
rar seu 1º de Maio uma saída mais produtiva para 
o trabalhador e trabalhadora brasileiros.

Com a inversão na sociedade, em que movimento 
sociais vão às ruas se manifestar, independente 
de sindicatos, qual o novo papel do sindicalismo? 

O Sintetel trará uma cobertura do 1º de maio da 
UGT para informar ao trabalhador sobre todos os 
tópicos discutidos, principalmente a crise política 
e o cenário econômico atual. Não perca a cobertu-
ra nos veículos de comunicação (Web TV, jornal e 
site) do Sindicato. 

Baseado em texto publicado pela imprensa da UGT.

1º dE mAIO 
dA uGT busca 

alternativas 
para minimizar 
o sofrimento 

do trabalhador

ção do ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio).

A violência contra a mulher é uma triste 
realidade que ainda persiste na socie-
dade. No Brasil, uma denúncia de vio-
lência é registrada a cada sete minu-
tos. Se você presenciar, souber ou for 
vítima de algum caso, ligue para 180 
e denuncie. O slogan escolhido para 
o evento foi: “Vamos vencer o medo, 
violência é crime, denuncie!”.

No final, haverá também um sorteio 
de brindes para as mulheres. As 
senhas serão entregues no hall de 
entrada até às 10h30. O Espaço 
Criança será destinado somente 
para filhos das trabalhadoras do 
setor. Inclusive serão exigidos 
documentos da mãe e da criança 
para comprovação.

“Foi uma esforço muito grande 
de toda a direção do Sindicato 
para tornar este evento possí-
vel em um ano de recessão, 
mas com ajuda de outros sin-
dicatos e de parceiros con-
seguimos organizar esse 

importante evento”, comemora Cenise 
Monteiro, secretária da mulher do Sintetel.

Serviço

Quando: 2 de abril   (sábado) Horário: 9h 
Local: Sindicato dos Eletricitários de São 
Paulo. Rua Thomaz Gonzaga, número 50, 
Liberdade.

Este ano, devido à crise financeira, será 
realizado apenas o evento da capital
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Geral

ATO SOLENE marca 
posse da diretoria 
eleita da FENATTEL

PROCuRA-SE
Se você viu ou tem alguma informação sobre as 
pessoas relacionadas abaixo, entre em contato 
com a ONG Mães da Sé. Essas pessoas estão de-
saparecidas há muito tempo e qualquer relato 
pode ser determinante nessa busca dolorosa, 

mas cheia de esperança. 

Contribua com a sua informação e ajude 
os familiares a reencontrá-los. 

Mães da Sé: (11) 3337-3331 

Marcelo Marcolino Cardoso
Desaparecido em: 22/08/2011
Idade: desaparecido com 16 anos
Local: Bairro Baronesa - Osasco/SP

O Sintetel apoia a ONG Mães da Sé e, desde 2015, 
divulga no jornal Linha Direta fotos de alguns 

desaparecidos cadastrados. Acompanhe.

Jeferson Rodrigues Torres 
Desaparecido em: 12/05/2014

Idade: desaparecido com 24 anos
Local: Brasilândia  - São Paulo/SP

Em 19/02, foi realizada a apuração da eleição da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
na Atento de Santos (CIPA).

Os representante Sindicais Danila Anunciato e Car-
los Alberto estiveram na empresa representando o 
Sintetel durante o processo eleitoral.

SINTETEL FISCALIzA 
apuração da eleição 
da CIPA em Santos

A nova Diretoria da FENATTEL (Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Telecomuni-
cações) tomou posse em cerimônia oficial re-

alizada na sexta-feira, 26 de fevereiro, na cidade de 
São Paulo. Além dos eleitos para os próximos quatro 
anos, o ato solene contou com a presença do presi-
dente da UGT, Ricardo Patah, do coordenador do 
DIEESE, Airton Santos, e da representante da CUT 
nacional, Ieda Glauce Paura.

Almir Munhoz, atual presidente da Federação e do 
Sintetel, foi reeleito para o cargo até 2020. Em seu dis-
curso, Almir alertou de que é preciso estar atento ao 
jogo dos patrões. “As empresas usam a crise, que não 
é nossa, como justificativa para impedir os trabalhado-
res de serem reconhecidos, ou seja, nada de salários 
dignos e nem benefícios”, alertou.

Parafraseando o dito futebolístico ‘nossa maior defe-
sa é o ataque’, Almir salientou que a Federação ainda 
engatinha no trabalho de se tornar reconhecida efeti-
vamente.  “O trabalhador tem que nos enxergar como 
um jogador de futebol que vai atrás com garra de ga-
nhar o jogo. Que façamos o que o trabalhador quer da 
gente, que é lutar”, defendeu Almir Munhoz.

Unidade na luta
A união da diretoria foi um dos temas mais comen-
tados durante os discursos. “Nós estamos no ca-
minho da construção, sozinho não seríamos nin-
guém”, comentou José Carlos Guicho, diretor de 
Relações e Negociações Coletivas da Fenattel.  

Luís Antônio, secretário Geral, relembrou o com-

promisso firmado no último Congresso da FE-
NATTEL: “O segmento de telecom ainda está em 
construção. Ele é muito rico e dinâmico e requer 
de nós muita paciência. O que combinamos no 
nosso Congresso, de resistir, de representar e de 
unir, nós temos que continuar”.

 A Federação conseguiu mais visibilidade fora do 
Brasil desde que Almir Munhoz assumiu a presi-
dência, de acordo com a diretora de Relações Inter-
nacionais, Cenise Monteiro. Ela foi enfática sobre o 
papel da Federação: “Nós privilegiamos o trabalha-
dor. Sempre pensamos no que querem e esperam 
de nós. Serão mais quatro anos de brigas em favor 
do trabalhador”.

A Posse
Simbolicamente, Ricardo Patah, presidente da UGT, 
deu posse à nova diretoria. “Cabe a nós buscar cami-
nhos para superar as adversidades. Junto com as cen-
trais sindicais e a Federação conseguiremos. Que haja 
muita lealdade entre nós. Vamos buscar o que há de me-
lhor para os trabalhadores”, defendeu.

Atualmente a FENATTEL congrega 22 sindicatos, in-
cluindo o Sintetel, numa luta diária pelo fortalecimento 
da classe trabalhadora em diversos estados brasilei-
ros. Ao todo, mais de 1 milhão de trabalhadores são re-
presentados pela Federação.

Os dirigentes do Sintetel Almir Munhoz, José Car-
los Guicho, Cenise Monteiro, Cristiane do Nasci-
mento e Mauro Cava de Britto fazem parte da nova 
diretoria da Fenattel.


