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AprovAdA! Trabalhadores 
das prestadoras têm nova 

Convenção Coletiva

Ciclo de debates sobre o 
Brasil marca a comemoração 

do 1º de maio da UGT

A UGT, central sindical a qual o Sintetel é filia-
do, organizou em 25 e 26 de abril, em São Pau-
lo, um ciclo de debates sobre os cenários polí-
tico e econômico no Brasil e apontou os rumos 
que devem ser seguidos pelo governo para ga-
rantir crescimento e renda aos trabalhadores.

Após pagar o MBO dos Diretores e Gerentes 
com base nos resultados obtidos pela em-
presa, a TIM alegou, sem apresentar nenhum 
dado real, que os resultados não foram atingi-
dos e que por isso não pagará a segunda par-
cela do PPR. Sintetel realiza panfletaço e pa-
ralisação na empresa.

Os trabalhadores das prestadoras de serviços, com data-base em 1º 
de abril, aprovaram por maioria a proposta para a Convenção Coleti-
va 2016/2017. “Apesar da crise e da vontade das empresas de forçar 
retrocessos, conseguimos negociar uma Convenção que garante as 
conquistas e os direitos adquiridos”, afirma Almir Munhoz, presidente 
do Sintetel. Veja os detalhes nas páginas

Icomon – mogi – Proposta aprovada

TEL –  campo Limpo – Proposta aprovada
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Após o afastamento da presidente Dilma, 
o vice Michel Temer assumiu interina-
mente o comando do País. Ele trocou 

toda a equipe do antigo governo e mudanças 
ainda ocorrerão.

Para nós do movimento sindical a luta continua! 
Temos discutido em nossa central, a UGT, os ru-
mos da classe trabalhadora no governo Temer.

Já dissemos ao presidente interino que estamos 
dispostos ao diálogo e avaliamos que há uma 
série de medidas que podem ser tomadas. En-
fatizamos também que os trabalhadores não po-
dem pagar a conta da crise econômica.

Com relação à Previdência, nós somos contra a 
unificação das idades para aposentadoria entre 
homens e mulheres. As mulheres sofrem com a 
dupla jornada, com a desigualdade no mercado, 
entre outros problemas. Seria uma injustiça a  
unificação. 

Qualquer alteração nas regras da Previdên-
cia Social deve ser amplamente discutida 
com a sociedade e com os representantes 
dos trabalhadores antes de ser executada, e 
jamais pode penalizá-los.
 
Insistimos na tese de que valorizar as aposen-
tadorias é uma forma sensata e verdadeira 
de promover uma distribuição justa de renda. 
Temos o firme propósito de não aceitar, em 
hipótese alguma, uma reforma que tenha o 
objetivo de retirar direitos legítimos da clas-
se trabalhadora, conquistados ao longo dos 
anos por meio de muita luta.

Almir munhoz
Presidente do Sintetel

2016 será 
um ano difícil

patrimônio

SUBSede do ABCdM e Alto 
Tietê tem novo endereço

Desde o início deste ano, a subsede do Sintetel 
que atende os trabalhadores das regiões do 
ABCDM e Alto Tietê está de casa nova. Em 

imóvel próprio, a regional segue localizada no bair-
ro de Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo, 
mas agora está mais próxima ao prédio da Atento. A 
inauguração oficial ocorreu em 5 de maio. 

Com estrutura ampliada, a subsede oferece mais 
conforto e comodidade aos trabalhadores da região. 
“Com esse novo espaço, não será mais preciso se 
descolocar até São Paulo para fazer homologações, 
faremos isso na própria subsede”, destaca Mauro 
Cava de Britto, dirigente regional do Sintetel. 

Além disso, dentro da própria subsede, os sócios têm 
acesso a atendimento odontológico de qualidade 
com baixo custo em uma sala específica e totalmen-
te equipada. “Também não podemos esquecer que 
o Sintetel tem diversos convênios com instituições 
de ensino, academias, clínicas de estética, entre ou-
tros”, aponta Eliana Figueiredo, que trabalha há anos 
na administração e atendimento na região.

Mauro Cava de Britto ressalta a preocupação que 
a presidência da entidade sempre teve com os tra-
balhadores de todo o estado de São Paulo. “Almir 
Munhoz [presidente do Sintetel] sempre enxergou a 
necessidade de firmarmos nossa base. Isso já acon-
teceu em outras regiões e agora podemos nos orgu-
lhar de mais um patrimônio do trabalhador”.

A dirigente do Sintetel na região Roselane Dias Bran-
dão completa: “esta é a casa dos telefônicos no AB-
CDM e Alto Tietê. Estamos, como sempre, de portas 
abertas para atender, auxiliar e ajudar o trabalhador”.

EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo.
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palavra do
presidente

Serviço: 
Endereço: Av. Wallace Simonsen,  

nº 700 - Nova Petrópolis
Horários de funcionamento:  
segunda a sexta das 8h às 17h

Telefone: (11) 4123-8975
E-mail: sintetel_abc@uol.com.br

Sócios têm acesso a atendimento odontológico  
de qualidade com baixo custo

A inauguração contou com a presença de dirigentes, 
assessores e aposentados da categoria

A rotina de atendimento é intensa na subsede

Salão onde serão realizadas as homologações dos 
trabalhadores da região

A lUTA é 
de todos!
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eSpeCIAl 1º de MAIo - dIA do TrABAlHAdor

A UGT, central sindical a qual 
o Sintetel é filiado, organizou 
em 25 e 26 de abril, em São 

Paulo, um ciclo de debates sobre 
os cenários político e econômico no 
Brasil e apontou os rumos que de-
vem ser seguidos pelo governo para 
garantir crescimento e renda aos 
trabalhadores. O evento fez parte 
das reflexões proporcionadas pelo 
1º de Maio, Dia do Trabalhador. 

O Sintetel enviou uma delegação de 
dirigentes para acompanhar os de-
bates e discursos a fim de contribuir 
para uma solução para a crise. Entre 
os principais pontos da Carta redigi-
da pela central sindical estão:

Reforma política e partidária, por 
meio de assembleia Nacional Cons-
tituinte exclusiva, negociada ampla-
mente com a sociedade organizada; 
nova política econômica, capaz de 
criar um ambiente que dê credibili-
dade para a retomada dos investi-
mentos com geração de emprego; 
imediata liberação dos recursos or-
çamentários destinadas à execução 
das políticas de saúde, educação, 
segurança, habitação e transporte; 
redução imediata das taxas de juros 
e apoio a medidas legislativas de for-
talecimento dos órgãos de estado de 
combate à corrupção.

Reivindicações entregues ao 
presidente interino 
Todas as reivindicações apontadas 
pelo documento foram contempla-
das em uma carta mais extensa as-
sinada em conjunto pelos dirigentes 
das centrais UGT, Força Sindical, 
CSB e NCST. Este documento foi en-
tregue ao presidente interino, Michel 
Temer, em reunião, no dia 26 de abril, 
no Palácio do Jaburu, em Brasília.

Dirigentes sindicais de diferentes 
categorias compareceram, entre 
eles o presidente do Sintetel, Almir 
Munhoz. “O movimento sindical, in-
dependente de qual seja o governo, 
tem uma agenda trabalhista que foca 
o desenvolvimento e o crescimento 
econômico e a intenção é debater 
isso com o Temer”, explicou Munhoz.

Os sindicalistas defendem a ime-
diata retomada do crescimento, da 
geração de emprego e de renda e 
da preservação e ampliação dos di-
reitos trabalhistas e das conquistas 
sociais. Eles rejeitam uma reforma 
da previdência que mexa em direitos 
e pedem, ainda, o fortalecimento da 
política de valorização do salário mí-
nimo como forma de distribuir renda. 
O documento completo pode ser lido 
no site do Sintetel (sintetel.org), na 
aba “notícias”. 

UGT defende crescimento econômico  
e direitos dos trabalhadores

Acompanhe notícias atualizadas pelo 

www.sintetel.org

Com debates sobre Desempre-
go, Trabalho Precário e Es-
cravo, Direitos Trabalhistas, 

Previdência, Crise e Futuro do Sin-
dicalismo, a UGT promoveu o Semi-
nário de conscientização do Dia do 
Trabalhador.

Professores da Unicamp e da UFRJ 
expuseram o atual cenário no Brasil 
em relação aos temas propostos. 
Eles disseram ser necessário dis-
cutir qual o projeto político e econô-
mico do País e como fazer as mu-
danças. “Em que sentido a classe 
trabalhadora quer mudança? É ne-
cessário gerar uma capacidade po-
lítica para poder fazer as reformas. 
Há um racha, uma divisão na socie-
dade, o que enfraquece qualquer 
modificação. Estamos numa situa-
ção dramática, é preciso ter unidade 
para enfrentar mudanças e acabar 

com o desemprego”, ponderou An-
selmo Luis dos Santos, docente da 
Unicamp. 

A questão da aposentadoria, prin-
cipalmente a defesa da previdência 
pública contra os interesses da pre-
vidência privada, e a reforma traba-
lhista, com foco em uma possível fle-
xibilização de direitos proposta por 
diversas entidades patronais, foram 
os assuntos que mais renderam de-
bate entre os participantes.

A equipe de comunicação do Sinte-
tel prepara dois vídeos instrutivos 
sobre ambos os temas, que serão 
veiculados em nossa Web TV em 
maio e junho. Assista aos vídeos em 
nosso site e pelo Facebook, eles te 
ajudarão a entender o que está em 
jogo quando o tema é previdência e 
reforma trabalhista.

prevIdênCIA e reforMA 
TrABAlHISTA são temas de 

destaque no Seminário da  UGT

Ricardo Patah, Presidente da UGT

Almir munhoz, Presidente do Sintetel
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prestadoras

AprovAdA A Convenção ColeTIvA nas prestadoras

AbILITy – osasco – Proposta aprovada

AbILITy – São José dos campos  – Proposta aprovada

Icomon – Itaquera  – Proposta aprovada

Icomon – Pauliceia - Proposta aprovada

Icomon – São Quirino - Proposta aprovada

ERIcSSon – Tietê - Proposta aprovada

nESIc –  Proposta aprovada IcATEL –  Freguesia do Ó – Proposta reprovada
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AprovAdA A Convenção ColeTIvA nas prestadoras
Foi difícil. Mas a direção do Sintetel batalhou e conseguiu arrancar das 

empresas uma proposta que não permitiu retrocesso nas conquistas e 
direitos adquiridos. A Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017 das 

prestadoras com data-base em 1º de abril não regrediu. A crise atrapalhou, 
porém os trabalhadores entenderam e aprovaram a proposta por 75% dos 
votos.

Vale lembrar que o resultado final se deu pela somatória dos votos de todas 
as assembleias realizadas no Estado de São Paulo. 

A direção do Sindicato já deu o recado às empresas: ano que vem vamos 
buscar o que é nosso e brigar por aumento real de cabo a rabo. Veja a seguir 
os principais pontos da Convenção Coletiva aprovada nas assembleias:

Piso Salarial - Piso por 
função - Demais Salário

• Reajuste de 10%, sendo: 
• 5% a partir de abril/2016, so-
bre os valores praticados em 
31/03/2016; 

O valor retroativo referente ao 
mês de abril/2016 será pago em 
três parcelas nos meses (compe-
tência) de junho/2016, julho/2016 
e agosto/2016, respectivamente; 

• Reajuste de mais 5% a partir de 
dezembro/2016, sobre os valores 
praticados em 31/03/2016. 

 Gratificação de Férias - 
Auxílio ao Dependente 
com Deficiência - Auxílio 
creche 

• Reajuste de 5% a partir de 
abril/2016 sobre os valores prati-
cados em 31/03/2016; 

• Reajuste de mais 5% a partir de 
dezembro/2016 sobre os valores 
praticados em 31/03/2016. 

 Vale Refeição 
• Reajuste de 10,0% a partir de 
Junho/2016 sobre os valores pra-
ticados em 31/03/2016. 

Plano de Saúde 
Será concedido Plano Médico 

com regime de coparticipação 
para todos os trabalhadores e 
seus dependentes. As empresas 
custearão 50% do valor para o ti-
tular e dependentes e o trabalha-
dor os outros 50%, não podendo o 
valor ultrapassar a importância de 
R$ 55,55 a partir de 1º de abril de 
2016 e R$ 58,19 a  partir  de  1º  de  
dezembro  de  2016,  por  vida,  ex-
ceto  o  custeio  da coparticipação 
que será de integral responsabili-
dade dos trabalhadores. 

Os descontos do fator moderador 
(coparticipação) serão limitados 
aos seguintes valores, por evento:

• Consultas R$ 7,00
• Pronto Socorro R$ 12,00
• Exames Simples R$ 4,00
• Exames Especiais R$ 9,50
• Fica limitado a R$ 18,00  o 
desconto máximo no mês nos 
exames simples.
 
Estarão isentos da cobrança do 
fator moderador (coparticipação) 
durante o período de tratamento os 
portadores de patologias crônicas 
(diabetes, hipertensão, doenças 
de coluna, respiratórias, obesidade 
mórbida e gestante) devidamente 
cadastradas nos programas exis-
tentes do convênio. 

manutenção das demais 
cláusulas da ccT 2015/2016

Icomon – Vila Guilherme  – Proposta aprovada

TEL – bauru  – Proposta aprovada

TEL – Praia Grande  – Proposta reprovada

Icomon – Ibirapuera -– Proposta aprovada
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operadoras

O Sintetel participou do ato nacional dos 
sindicatos filiados à Fenattel (Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Telecom) 

contra a tentativa da TIM de dar o calote no PPR 
dos trabalhadores. Dirigentes sindicais estive-
ram nas portas da empresa tanto em Santo André 
como na capital paulista, em 16 de maio, para 
distribuir o boletim informativo que denuncia o 
problema.
 
Histórico
Após pagar o MBO dos Diretores e Gerentes com 
base nos resultados obtidos pela empresa, a TIM 
alegou, sem apresentar nenhum dado real, que 
os resultados não foram atingidos e que por isso 
não pagará a segunda parcela do PPR. 

Espertamente, a empresa maquia informações 
e finge que poderia ser pior, que os empregados 
poderiam ter que devolver dinheiro teoricamen-
te recebido a mais. Mas, diante da reação ne-
gativa, volta atrás como quem diz: “tudo bem, 
vocês não precisam devolver, mas eu não pago 
nada a mais”.

A Fenattel solicitará esclarecimentos mais de-
talhados sobre os resultados da empresa, pois 
considera essa situação inaceitável. O site “Info-
money” publicou que a TIM lucrou R$ 2,07 bi em 
2015. Ora, a TIM Brasil tem de explicar urgente-
mente: está mentindo para o mercado ou para os 
empregados? 

TIM ArMA CAloTe no ppr dos empregados e 
Sintetel faz panfletaço na porta da empresa

Tim - Santo André Tim - São Paulo

O Sintetel voltou à porta da TIM, em Santo 
André, para comandar uma paralisação 
dos trabalhadores. Eles resolveram cruzar 

os braços na manhã de quinta-feira, 19 de maio, 
para demonstrar toda a insatisfação com o possí-
vel calote no PPR.

O dirigente do Sindicato Mauro Cava de Britto 
explicou que os empregados da empresa es-
tão indignados com a possibilidade de calote 
e que o ato foi histórico. “Não é fácil organizar 
paralisações na TIM, principalmente porque a 
empresa tenta dificultar o acesso do Sindicato 
aos trabalhadores”, disse. “Dessa vez, eles re-
solveram cruzar os braços e passar um recado 
contundente, esperamos que o ato tenha sensi-
bilizado a TIM”. 

Pelo Facebook do Sintetel, trabalhadores se ma-

mAIS PRobLEmAS: salários acima de R$ 4 mil 
Em relação aos salários acima de R$ 4 mil, a 
empresa pagou um abono na data-base. Mas, o 
Acordo firmado com o Sintetel previa a rediscus-
são desses salários em abril com o objetivo de 
que, ao final da vigência do Acordo, os emprega-
dos não fossem penalizados.

Todavia, a empresa apresentou a desculpa de 
que não é possível fazer esse reajuste em um ce-
nário de incertezas. Apesar disso, o Sintetel/Fe-
nattel insiste na incorporação do reajuste mesmo 
que seja aplicado apenas em 31/08, último dia da 
vigência deste Acordo.  

A conta é simples: sem esse reajuste, se o Sindi-
cato conquistar aumento real de 1% nessa faixa 

nas próximas negociações, o trabalhador demo-
raria dez anos para recompor a perda de 2015. 

Só a Tim é assim
Enquanto todas as demais operadoras respeitam 
trabalhadores e os representantes sindicais, re-
cebendo-os sempre que necessário em reuniões 
entre presidentes, a TIM do Brasil age diferente-
mente. Até na TIM Itália o presidente fala com os 
sindicalistas. Mas, por aqui, envia para reuniões 
gestores de RH sem qualquer autonomia. 

É a velha atitude de não conversar para mani-
pular e não responder. Caso esse cenário não 
mude, o Sintetel e a Fenattel seguirão denun-
ciando à população como a TIM trata seus tra-
balhadores. 

em ato histórico, trabalhadores paralisam atividades

nifestaram em agradecimento à ação sindical. 
“Gostaria de agradecer pelo trabalho de cada 
um de vocês, isso representa muito para nós 
da TIM”, disse um trabalhador cuja identidade 
será mantida em anonimato. “Será que iremos 
receber nosso suado PPR?”, indagou ao fim da 
mensagem.

O Sindicato espera que a TIM entenda a impor-
tância do PPR para o trabalhador e que tenha 
constatado, via mobilização, que esse dinheiro 
faz diferença para cada empregado da empresa. 
“Continuaremos organizando ações e mobilizan-
do os trabalhadores para que não haja calote. 
Vamos seguir na luta”, conclui Mauro Cava.   
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ii
luta

Os trabalhadores da Comfica, organizados 
pelo Sintetel, fizeram dois protestos por 
diversas irregularidades. Após uma longa 

história de desorganização por parte da empre-
sa, os movimentos deram resultado e a Comfi-
ca, enfim, garantiu o pagamento dos benefícios 
pendentes, além de abrir negociação para o pró-
ximo Programa de Participação nos Resultados 
(PPR).

De acordo com a empresa, as diferenças das ho-
ras extras e também as dos Vales Alimentação e 
Transporte dos meses março e abril serão pagas 
em 5 de junho de 2016.

Com relação ao Plano de Saúde, o cadastramen-
to dos dependentes ainda não incluídos já está 
sendo providenciado. A Comfica se comprome-
teu a entregar as carteirinhas aos respectivos 
trabalhadores até o final de junho.

ApóS proTeSToS, Comfica 
soluciona pendências

Não é de hoje que o Sintetel denuncia os inúme-
ros casos de assédio moral na Atento e cobra 
providências da empresa. Eles acontecem 

todos os dias e são das mais diversas naturezas: gri-
tos, ofensas e tudo mais que for possível para expor 
e humilhar o trabalhador de forma individual, coleti-
va, privada ou pública.

Na operação Santander-Financiamento do site Be-
lém a situação é uma das mais críticas. O Sindicato 
recebeu diversos relatos sobre o comportamento 
abusivo da gestão e os casos foram apontados para 
a Atento. A empresa disse que faria um trabalho de 
conscientização com as lideranças, mas parece que 
de nada adianta. Na verdade, as coisas só pioram. 

Teleoperadores e trabalhadores de outros níveis 

ATé qUAndo A ATenTo vai permitir 
o assédio moral nas operações?

hierárquicos estão no limite da aceitação. Eles ape-
nas observam os assédios ficarem mais constantes 
e mais graves enquanto a Atento se faz de cega, sur-
da e muda com estes casos. 

“Será que o cliente, Santander, quer mesmo ver sua 
imagem vinculada a lideranças despreparadas?”, 
questiona Aurea Barrence, dirigente do Sintetel. O 
Sindicato reforça que assédio moral é crime e que 
está tomando todas as medidas cabíveis para com-
bater tal prática. “Isso tem que parar de uma vez por 
todas. Caso contrário, sindicato e trabalhadores irão 
mostrar que juntos nós ganharemos no grito”, adver-
te a dirigente. 

Denuncie! 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) está em 
campanha pelo fim do assédio moral. Reconhecen-
do a importância do tema e o esforço dos sindicatos 
para acabar com essa prática, o órgão do governo 
veiculou recentemente vídeos nas emissoras de 
televisão para chamar a atenção sobre o assunto. 
O comercial mostra um chefe que cria o prêmio “In-
competente do Mês”. Nele, um empregado é humi-
lhado na frente dos demais. 

Já existem diversos casos de condenação de em-

presas no Ministério Público por assédio moral. O 
apelo é claro: não se cale, denuncie! Cada relato 
dá mais força para o Sindicato pressionar a Atento 
e deixar claro para todos (empresa e cliente) o que 
acontece no dia a dia desta operação.

Sintetel denuncia casos em cPI
O presidente do Sintetel, Almir Munhoz, disse du-
rante depoimento à CPI que investiga os serviços 
prestados pelas empresas de telecomunicações, 
realizada pela Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, que funcionários de teleatendimento 
sofrem assédio moral e sexual. Munhoz fez a afirma-
ção em resposta à pergunta do relator da CPI, depu-
tado Roberto Morais (PPS), e confirmou a denúncia 
ao presidente Orlando Morando (PSDB). 

Segundo Munhoz, o assédio moral é praticado ge-
ralmente pelos chefes que ocupam cargos acima 
dos supervisores. São eles que fazem pressão para 
que os funcionários cumpram as metas, sob risco de 
perder o bônus. 

Veja o vídeo sobre a participação do presidente do 
Sintetel na CPI para saber mais sobre o assunto. 
Para assistir, basta acessar o acervo da WEB TV do 
Sindicato, que fica na página principal do nosso site.

PPR 
Os valores referentes ao Programa de Participação 
nos Resultados 2015 foram regularizados no último 
dia 20 de maio. O Sindicato já iniciou as discussões do 
PPR/2016 e, inclusive, já fez uma análise das metas 

e resultados junto com os trabalhadores.  Os demais 
problemas já haviam sido resolvidos anterior-
mente. O Sindicato está de olho para acompa-
nhar o pagamento e solução de todos os itens 
mencionados. 
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Geral

MUdAnçA de hábito
Estamos vendo uma mudança de hábito nos 

últimos anos. As pessoas estão trocando 
a opção de compra na loja física pela inter-

net. E o interessante é observar que o brasileiro 
está se adaptando a esse novo sistema, perden-
do o medo de comprar pela internet, mas para 
isso devemos tomar os seguintes cuidados:

- Pesquisar sobre a loja e verificar se ela é co-
nhecida e se tem boa reputação. Existem vá-
rios sites que possuem esse tipo de informa-
ção, como o Reclame Aqui, por exemplo. Evite 
comprar em sites desconhecidos. Não existe 
milagre! Preço muito abaixo da média do mer-
cado é algo a se estranhar, pois existem muitos 
estelionatários que estão utilizando a internet 
e falsas lojas virtuais para aplicar seus golpes;

- Verifique se a loja tem descrito no site alguma 
política de Direito ao arrependimento de com-
pra e à devolução do produto. Veja também se 
existem informações como CNPJ e endereço 
da empresa, lembrando que isso é um direito 
descrito no código de defesa do consumidor;

- Utilize o boleto bancário como forma de pa-
gamento. É a mais segura e pode ser também 
a mais econômica, pois normalmente são 
oferecidos descontos que podem chegar a 
10% quando a compra é paga nesta modali-
dade. Outro ponto importante é verificar se o 
site oferece ambiente seguro, procure no site 
por selos como “Internet Segura” e “Site Se-
guro” e também se o navegador de internet 
exibe o ícone de um cadeado na parte inferior 
ou na barra de endereços, que no momento 
do pagamento deverá mudar no endereço de 
HTTP:// para HTTPS://.

- Procure se informar sobre todas as característi-
cas do produto antes de fechar a compra e, é lógi-
co, compare os preços, buscando principalmente 
em sites de buscas e de comparação de preços.

- Verifique o prazo de entrega e o valor do frete 
da compra.

Ricardo martins da Silva
Professor universitário e representante sindical na Vivo

O r e p r e s e n t a n t e 
sindical Fernan-
do Cesar Freitas 

de Matos foi eleito para 
a CIPA da Atento – site 
São Bento. Ele tem 
como objetivo garantir 
que todos os trabalha-
dores tenham seguran-
ça e condições dignas 
de trabalho. “Também 
lutarei contra condições 
inseguras e insalubres 
para que seja promovi-
da a saúde e bem estar 
no ambiente profissional”, declara Fernando.

A eleição foi em abril e Fernando tomou posse em 11 
de maio para o biênio 2016/2017. A direção do Sindi-
cato apoia e deseja boa sorte ao companheiro.

A CIpA é do 
trabalhador

ArTIGo
deSApAreCIdoS

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

pelo telefone 

(11) 3337-3331.

Qualquer informação é fundamental e pode 
ser determinante nessa busca dolorosa, 

mas cheia de esperança!

Leopoldino Alves Filho 
Data de nascimento: 
14/10/1936 
Data de desaparecimento: 
01/9/2014 
Local: Suzano – SP

Severiano Manoel dos Santos 
Data de nascimento: 

29/12/1950 
Data de desaparecimento: 

19/2/2014 
Local: Terminal Rodoviário do 

Tietê - São Paulo
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