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    Atenção: cuidado com 
notícias falsas sobre FGTS - 
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   Nem 1% dos Acordos 
Coletivos tem garantias a 
LGBTs - Pág. 3

   Sindicato faz VIVO 
aumentar o valor do Adicional 
de Periculosidade- Pág. 5

veja mais

sindicato aciona justiça 
contra a tim

A operadora não entendeu o recado dado nos 
protestos e insiste em não pagar a segunda par-
cela do PPR/2015. O Sindicato solicitou uma 
mediação entre as partes no Ministério Público 
do Trabalho – MPT. Saiba mais na

Pág. 5

teleperformance reforma salas 
com trabalhadores dentro

Sintetel e teleoperadores fize-
ram um movimento que pres-
sionou a empresa até que este 
e outros problemas fossem re-
solvidos. Trabalhadores man-
daram mensagens ao Sindicato 
relatando avanços.

Pág. 7

Após ato do Sintetel e de ex-trabalhadores de 
empresa terceirizada da Vivo contra falta de 
pagamento de verbas rescisórias, operadora 
quita a dívida na mesma semana. 

trabalhadores de prestadora 
protestam e vivo assume a conta

Pág. 6
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A representante sindical 
Ana Maria Marcondes 
foi eleita para a CIPA 

da Atento Liberdade. “Na 
minha gestão vamos traba-
lhar contra irregularidades 
e a favor das mudanças que 
precisam ser feitas. Vou tra-
balhar firme com o grupo e 
será gratificante”, declara.

Ana Maria vai integrar a ges-

tão 2016/2017. “Essa é a primeira vez que me candida-
tei e já fui eleita. Agradeço o voto de confiança dos tra-
balhadores e vou me empenhar para representá-los e 
defendê-los”, declara.

O que é a CIPA?
É uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
formada por representantes do empregador e dos 
empregados. Esse grupo tem como objetivo a pre-
venção de acidentes e doenças decorrentes do tra-
balho, a fim de garantir a saúde e a integridade física 
do trabalhador.

Na atual conjuntura de incertezas e 
de crise político-econômica que o 
Brasil atravessa, nós trabalhadores 

temos que resistir para conter qualquer 
tipo de volta ao passado.

Algumas tentativas nesse sentido já foram 
feitas tanto em Brasília como em nossa 
categoria. Foi assim com os trabalhadores 
das prestadoras de serviços com data-ba-
se em 1º de abril. Apesar da crise e da von-
tade das empresas de forçar retrocessos, 
conseguimos negociar uma Convenção 
Coletiva que garantiu conquistas e direi-
tos adquiridos.

A Vivo também entrou na mesma onda. 
Ela quer pagar um PPR com valor menor 
do que o do ano passado. Sem falar na 
TIM, que não quer pagar a segunda parce-
la do PPR alegando que os objetivos não 
foram alcançados. 

Temos que resistir. A direção do Sintetel 
sabe que só vai conseguir impedir retro-
cessos se o trabalhador estiver lutando 
junto com o Sindicato para exigir maior va-
lorização do seu trabalho.

Ao mesmo tempo, começaremos a Cam-
panha Salarial 2016 nas empresas Ope-
radoras. Convoco os trabalhadores para 
participarem de todo o processo, pois esse 
é o momento de mostrar força e união.  

Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

2016 será 
um ano difícil

seu direito

cuidado com as 
notícias falsas sobre  

as ações do fGts

A tenção! Notícias falsas sobre o FGTS vêm 
sendo divulgadas na Internet pelo Face-
book, WhatsApp e e-mail. As falsas infor-

mações dão conta de que a Caixa Econômica 
Federal perdeu o recurso no STJ e que todos os 
trabalhadores teriam direito a ajuizar ação de 
FGTS de 1999 até os dias atuais.

A Verdade
A Caixa Econômica Federal não perdeu o recurso. 
Vale ressaltar que em 26/03/2014, o Ministro Be-
nedito Gonçalves suspendeu o trâmite de todas as 
ações relativas à correção de saldos de FGTS por 
outros índices que não a TR (taxa referencial). 
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presidente

É hora 
de resistir

seGurança no trabalho

A decisão alcançou ações coletivas, inclusive a do 
Sintetel, e individuais em todas as instâncias das 
justiças estaduais e federal, juizados especiais e 
turmas recursais. 

A suspensão vale até o julgamento do Recurso 
Especial de n.º 1.381.683. Ainda não há data pre-
vista para esse julgamento. Importante ressaltar 
que o Subprocurador-Geral da República, Wag-
ner de Castro Mathias Netto, já havia apresentado 
PARECER FAVORÁVEL à tese do Sindicato no 
processo paradigma do STJ, postulando pelo pro-
vimento do recurso especial para favorecer todo 
trabalhador no país, dando grande chance de êxi-
to da demanda.

Assim, a suspensão das ações de FGTS não impe-
de a continuidade das adesões individuais à ação 
coletiva movida pelo Sintetel. Pelo contrário, em 
caso de manifestação favorável do tribunal aos tra-
balhadores, a decisão ajudará a ação do Sindicato, 
que poderá beneficiar mais de 200 mil pessoas.

Faça parte desta ação. Procure o Sindicato para 
adesão. Acompanhe o andamento da ação pelo 
site sintetel.org clicando no ícone Ações Coletivas.
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direitos

A Rede de Mulheres Uni Brasil (rede intersindical 
mundial, a qual o Sintetel é filiado) promoveu 
uma série de debates sobre o empoderamento 

das classes de gênero nos ambientes profissionais e 
também nos sindicatos. A 7ª oficina da Rede ocorreu 
em 6 e 7 de junho na Colônia de Férias dos Comerci-
ários, no litoral sul paulista. O Sintetel participou com 
uma delegação de trabalhadores da categoria.

Cerca de 150 sindicalistas de diversas categorias e 
estados do Brasil compuseram as discussões. Além 
de mulheres e homens hétero e homossexuais, trans-
gêneros também participaram. “Precisamos de infor-
mação para que os sindicatos façam seu papel social 
negociando mais cláusulas de gênero”, analisou Cris-
tiane do Nascimento, vice-presidente do Sintetel. 

A secretária da Mulher do Sintetel, Cenise Monteiro, 
representou a Fenattel e a Uni Américas no evento e 
fez uma reflexão sobre padrões do tipo “bela, recata-
da e do lar”. “Temos que ser o que quisermos e estar 
onde quisermos. Como sindicalistas, podemos ser 
mulheres de luta e de garra não só no lar, mas tam-
bém na rua, no trabalho e na vida”, disse.  

Durante os dois dias, esclarecimentos sobre 
violência doméstica e direitos de LGBTs tiveram 
destaque entre os debates. 

Um estudo do Dieese divulgado no evento reve-
la que, dos 235 mil Acordos Coletivos, apenas 
2.100 (0,89%) garantem algum direito especí-

fico ao trabalhador homossexual. 

Neste mesmo cadastro, apenas dois ACTs têm cláu-
sulas direcionadas aos transgêneros. “O ideal seria 
nem haver a necessidade de se discutir orientação 
sexual ou identidade de gênero nas negociações cole-
tivas. Mas trata-se de pessoas que precisam de garan-
tias porque a legislação brasileira, de uma forma geral, 
apresenta poucos avanços nesses aspectos”, analisa 
Ubirajara de None Caputo, ativista e cientista do traba-
lho que realizou a pesquisa. 

Entre os itens mais encontrados nas negociações estão 
as cláusulas que tratam da não discriminação na contra-
tação e na progressão profissional. “É preciso ampliar 
essa visão, principalmente o cuidado com a família. Se 
o hétero tem o direito de acompanhar sua parceira ao 
médico, o homo também tem que ter”, explicou Caputo.

Para o ativista, campanhas de esclarecimento, ga-
rantia de direitos para companheiros(as) e filhos(as) 
desses trabalhadores (as) e resolução de proble-
mas estruturais nas empresas deveriam fazer parte 
da pauta de todos os sindicatos. 

Com relação ao uso do banheiro, Caputo acredita ser 
necessário um trabalho de conscientização contínuo e 
que o ideal seria existir apenas dois tipos de sanitários 
em espaços compartilhados: um para portadores de 
necessidades especiais e outros para as demais pes-

nem 1% dos acordos coletivos 
possui garantias específicas a lGbts

Para a transexual Bianca Louren-
ço, o uso do nome social é um dos 
principais desafios dentro das 
empresas. 

Ninguém chama o João 
de Maria. Precisamos 
fazer com que as pes-

soas entendam que chamar a 
trans Maria de João também 
ofende”, relata ela, que é dirigente 
do Sindicato dos Bancários de Belo 
Horizonte, Minas Gerais.

Evento da Rede de Mulheres UNI reuniu dirigentes sindicais de diversas categorias e estados

sindicatos precisam neGociar mais 
cláusulas de gênero, defendem sindicalistas

soas. “Este debate é muito mais moral do que de fato.”

A vice-presidente do Sintetel, Cristiane do Nascimen-
to, explica que a base da categoria de telecomunica-
ções é amplamente diversificada e que o Sindicato 
está preocupado com esses trabalhadores. 

“Já conquistamos algumas cláusulas em nossos 
Acordos e Convenções que garantem o Plano 
Médico aos companheiros de trabalhadores(as) 
homossexuais, por exemplo. Mas, temos consci-
ência de que precisamos avançar nesse aspecto.”

Caputo acredita que que o movimento sindical tem con-
dições de dar grandes passos para inserção e manuten-
ção desses trabalhadores em empresas e instituições.

 “A visão que a sociedade tem sobre os transgêneros e 
homossexuais ainda é muito relativizada. Há pessoas 
que entendem a transexualidade como uma opção, 
o que não é. De uma forma geral, elas  esquecem do 
essencial: são seres humanos que querem  ser o que 
são e encontrar igualdade de oportunidades, o que não 
têm”, conclui o pesquisador e ativista. 

Cenise Monteiro Cristiane do Nascimento
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prestadoras

Os trabalhadores da EGS e da Procisa aprovaram o modelo do Programa de 
Participação nos Resultados para 2016 negociado pelo Sindicato. Na uni-
dade da EGS do Terminal Tietê, a assembleia ocorreu em 17/06.  

"Os trabalhadores entenderam que as metas propostas no PPR/2016 são 
possíveis de serem atendidas e assim aprovaram a proposta" explica Leo-

nardo Alves Ribeiro, dirigente do Sindicato.

Já na Procisa, a assembleia ocorreu em 20/06, no canteiro da Freguesia do 
Ó. "A empresa reconheceu o esforço de seus trabalhadores, pois a cada ano 
conseguimos negociar uma proposta melhor", destaca dirigente sindical 
Marcos Milanez.

eGs e procisa: trabalhadores concordam 
com metas e aprovam ppr

Procisa EGS

O Brasil pode ter quase um em 
cada cinco novos desemprega-
dos do mundo. A estimativa é 

da Organização Mundial do Trabalho 
(OIT), que em seu relatório recente 
sobre empregabilidade acredita que 
700 mil brasileiros se somarão ao con-
tingente de desempregados até o ano 
que vem. Isso, de um total que pode 
chegar a 3,4 milhões de pessoas ao re-
dor do planeta.

Preocupado com esses dados, o Die-
ese (Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômi-
cos) reuniu, em 24 de maio, represen-

tantes das maiores Centrais Sindicais 
do país para discutir e projetar alter-
nativas para enfrentar esse crescente 
desemprego. 

Marcos Milanez, dirigente do Sintetel, 
representou a União Geral dos Traba-
lhadores e destacou cinco pontos do 
documento entregue pelas centrais ao 
presidente interino, Michel Temer. En-
tre eles, a reforma política e a retomada 
do crescimento da economia. 

Ele também reforçou a necessidade 
de se estabelecer uma unidade nas 
ações do movimento sindical. “Te-

mos um bom exemplo no setor de te-
lecomunicações. A Fenattel [Federa-
ção Nacional dos Trabalhadores em 
Telecomunicações] vem fazendo um 
trabalho eficiente com campanhas 
salariais nacionais unificadas, forta-
lecendo regiões onde as condições 
de trabalho e remuneração são mais 
difíceis”, destacou. “Isso só é possí-
vel com um trabalho conjunto de to-
dos os sindicatos envolvidos.”

Na ocasião, o Dieese também divul-
gou o boletim “Emprego em Pauta”.  
De acordo com o documento, em 
comparação com o primeiro trimes-

tre de 2015, a proporção de desem-
pregados registrada em 2016 pulou 
de 7,9% para 10,9%. São 11,1 mi-
lhões de trabalhadores inativos re-
gistrados nos três primeiros meses 
deste ano. 

Outro ponto relevante presente nos 
debates foram os Projetos de Leis 
que estão no Congresso e visam re-
tirar direitos trabalhistas, como é o 
caso da Terceirização. As Centrais 
voltarão a se reunir para firmar pro-
gramas de combate ao desemprego 
e entregar às autoridades públicas e 
aos empresários.

Os trabalhadores da região 
de Bauru receberam a visita 
do Sintetel em suas bases. 

Assis, Avaré, Botucatu, Jaú, Lins, 
Marília, Ourinhos, Presidente Pru-
dente e Tupã foram as cidades visi-
tadas. 

“Foi uma oportunidade para ouvir 
dos trabalhadores sobre sua reali-
dade e também mostrar que o Sindi-

cato está presente e atuante na luta 
por direitos e conquistas”, explica 
Jorge Luiz Xavier, diretor da subse-
de regional de Bauru. 

“O saldo foi positivo, pois colhemos 
as informações e muitos trabalha-
dores se associaram ao Sintetel.”

Essa é uma prática que traz o sindi-
cato para perto do trabalhador.

um de cada cinco novos 
desempreGados no mundo será brasileiro

sindicato ouve trabalhadores da região de bauru

Canteiro da TEL em Avaré 
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olha o dinheiro: sindicato faz vivo aumentar 
valor da periculosidade

trabalhadores ainda receberão 62 meses de retroatividade

Após exaustivas negociações, a direção 
do Sintetel conquistou uma grande vitória 
para os trabalhadores da Vivo que atuam 

em área de risco. Eles agora passarão a ganhar 
30% de adicional de periculosidade, conforme 
determina a Lei. Essa era uma antiga luta do 
Sintetel. Antes, esse grupo recebia entre 11% a 
15% de adicional.

Caso envolve dois grupos
A Vivo realizou uma avaliação de risco para to-
dos os trabalhadores que recebiam periculosi-
dade atualmente e detectou dois distintos. Um 
deles continuava a receber o adicional mesmo 
atuando na área administrativa. Segundo a lei, 
eles não teriam direito. Por conta disso, a em-
presa decidiu retirar o benefício desses traba-
lhadores.

Grupo 1: Sindicato disse não e 
conquistou incorporação
O Sindicato lutou contra a retirada e argumen-
tou que esse valor já era parte da remuneração a 
qual o trabalhador estava habituado. O Sintetel 

foi irredutível, pois considerava que sem o bene-
fício haveria, na prática, uma redução salarial. 

A insistência do Sintetel foi para que a empresa 
incorporasse o valor da periculosidade ao sa-
lário. Após muita insistência, a Vivo entendeu 
que o Sindicato estava correto e cedeu. Foi uma 
grande vitória que o Sintetel conquistou para es-
ses trabalhadores. 

A incorporação será feita por meio de uma rubri-
ca específica.

Grupo 2: 30% com retroativo
O segundo grupo atuava em área de risco, porém 
não recebia o adicional de 30%. O Sintetel exigiu 
o cumprimento da Lei até que a Vivo assumisse 
o compromisso de pagar esse percentual. E foi o 
que aconteceu. 

A partir da folha de julho/2016, os 30% serão pa-
gos a todos os trabalhadores que permanecem 
atuando em área de risco. Para esse grupo, o 
Sindicato ainda conseguiu o pagamento das di-
ferenças. Ou seja, serão 62 meses de retroativo! 

Esse pagamento será parcelado em 24 vezes 
sucessivas a partir da folha de julho/2016.

Importante: caso exista algum trabalhador que 
esteja atuando em área de risco e nunca recebeu 
o adicional de periculosidade, entre em contato 
com o Sintetel. O Sindicato lutará para solucio-
nar o seu problema.

operadoras

aGora É na justiça: sintetel 
cobra da tim o ppr/2015

A TIM reafirmou em carta ao presidente do 
Sindicato que não pagará a 2ª parcela do 
PPR/2015. Os argumentos usados pela 

empresa são frágeis. Numa parte do documento, 
ela assume a sua culpa pela falta de transparência 
se comprometendo a "reforçar significativamen-
te" o compartilhamento de resultados.

Em outra parte da carta, a empresa sugere mu-
danças e reavaliação do programa de PPR, sendo 
que a intenção principal é diminuir a antecipação 
da 1ª parcela, que atualmente é de 1,5 salário. Ali-
ás, esse é o único diferencial positivo do programa 
em relação às outras operadoras.

Diante disso, o Sintetel continuará na luta pelo que 
entende ser direito do trabalhador. O Sindicato 
entrará primeiramente no Ministério Público do 
Trabalho - MPT, solicitando mediação entre as 
partes para solução da pendência. Nesta me-
diação, também será requerido o reajuste sala-

rial que não foi praticado para os trabalhadores 
que ganhavam em 01/09/2015 salários acima 
de R$ 4 mil.

Caso não haja solução negociada no MPT, o Sin-
dicato adotará outras medidas legais cabíveis. 

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. Espertamen-
te, a empresa finge que poderia ser pior, que os 
empregados poderiam ter que devolver dinheiro 
teoricamente recebido a mais. 

Em relação aos salários acima de R$ 4 mil, a em-
presa pagou um abono na data-base. Mas, o Acor-
do firmado com o Sintetel previa a rediscussão 
desses salários em abril com o objetivo de que, ao 

final da vigência do Acordo, os empregados não 
fossem penalizados. Todavia, a empresa apre-
sentou a desculpa evasiva de que não é possível 
fazer esse reajuste em um cenário de incertezas.

O Sintetel foi à porta da TIM no último mês para co-
mandar uma paralisação dos trabalhadores. Eles 
resolveram cruzar os braços para demonstrar 
toda a insatisfação com o não pagamento no PPR. 
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Após receber diversas denúncias 
de condições de trabalho insa-
lubres na Operação Nextel, o 

Sintetel realizou uma vistoria seguida 
de protesto na Teleperformance da Vila 
Prudente. O ato ocorreu na tarde de 15 
de junho para cobrar uma posição da 
empresa. “Estávamos na poeira, entre 
equipamentos e pás jogadas. Sem con-
tar o cheiro forte de produtos de limpe-
za”, denunciou um trabalhador.

Antes do movimento, o Sindicato acio-
nou a empresa, que confirmou uma re-
forma no local, mas prometeu dispensar 
os trabalhadores desta operação. Entre-
tanto, as denúncias não cessavam. Os 
dirigentes do Sintetel chegaram ao site 
e constataram que, realmente, vários te-
leoperadores ainda faziam atendimento 
em um espaço totalmente inapropriado. 

O fato é que, com o fim do contrato com a 
Nextel, esta operação funcionaria até o fi-
nal de junho. Inclusive, o Sindicato conse-
guiu com que a empresa reaproveitasse a 

mão de obra da maioria desses trabalha-
dores em outras operações ou sites. 

Entretanto, com mais de duas semanas 
de trabalho pela frente, a TP decidiu re-
formar o espaço com os trabalhadores 
dentro. “Custava esperar a gente sair 
para iniciar as reformas? Temos grávi-
das aqui. Isso é um completo absurdo!”, 
questionou outra trabalhadora. 

Mais problemas
Na negociação com o Sintetel sobre a 
operação Nextel, a empresa garantiu 
que as mudanças iriam acontecer de 
forma transparente. Só que os diri-
gentes sindicais tomaram conheci-
mento de que a situação de boa parte 
desses trabalhadores ainda estava 
sem definição. Com mais esses agra-
vantes, o Sindicato intensificou o mo-
vimento na porta da empresa.

“Descobrimos também que a maioria 
da operação ia trabalhar, mas não tinha 
tarefas para executar. Sem contar as di-

6

teleatendimento

A Atento mudou o seu sistema de 
RH, que deixou de ser presen-
cial e passou  a ser remoto, ou 

seja, por sistema. Essa alteração está 
gerando desconforto e insegurança 
entre os trabalhadores.
 
O Sintetel convocou a empresa para 
uma reunião, que ocorreu em 15 
de junho. O objetivo foi esclarecer 
a questão para assegurar os inte-
resses dos trabalhadores. Mas a 
empresa apresentou explicações 

mudança no rh da atento  
causa apreensão entre os 

trabalhadores

inacreditável: teleperformance 
reforma salas com trabalhadores dentro

A empresa Concent, que deixou 
seus trabalhadores na mão, de-
nunciou o Sintetel ao Ministério 

Público do Trabalho sob a alegação 
de que o Sindicato se recusava a ho-
mologar os trabalhadores demitidos. 

Só faltou a empresa explicar que os do-
cumentos enviados ao Sindicato con-
tinham irregularidades como faltas de 
depósitos no FGTS, demissão de ges-
tantes, afastados por maternidade e 
por doença comum e do trabalho, além 
de cipeiros com estabilidade.

O Ministério Público do Trabalho, na 
resposta, reconheceu a defesa dos 
direitos dos trabalhadores realizada 
pelo Sintetel e arquivou o processo. 
Veja o parecer abaixo:
 
“O Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas de Telecomunicações e 
Operadores de Mesas Telefôni-
cas do Estado de São Paulo, em 

21 março de 2016, esclareceu que 
existe impedimento legal para pro-
ceder à homologação da rescisão 
contratual quando comprovada a 
ausência no recolhimento dos va-
lores fundiários, apontando que a 
via judicial é a melhor e a mais efi-
caz alternativa para que os traba-
lhadores realizem o levantamento 
do FGTS e a habilitação do Seguro 
Desemprego. Informou, também, 
que foram ajuizadas várias recla-
matórias trabalhistas em sua maio-
ria com liberação de alvará para 
soerguimento dos valores em con-
ta vinculada FGTS e habilitação ao 
programa de seguro desemprego, 
juntando cópias aos autos”.

“Provamos que o nosso trabalho 
sindical está correto e a Justiça reco-
nheceu que estamos ao lado do tra-
balhador para defendê-lo no quer for 
preciso”, destaca Jorge Luiz Xavier, 
diretor regional do Sintetel em Bauru.

mpt dá cala a boca em empresa 
que contestava sindicato em bauru

versas ameaças que recebiam”, relata 
Aurea Barrence, dirigente do Sintetel.

Após ação do Sintel, 
trabalhadores relatam avanços
No dia seguinte ao ato, alguns trabalha-
dores entraram em contato com os diri-
gentes sindicais e disseram que os pro-
blemas foram resolvidos. “Somos muito 
gratos por termos um Sindicato atuante 
que se preocupa com uma classe que 

sofre tanto com cobranças, pressões 
psicológicas, entre outros problemas”, 
agradeceu uma trabalhadora.

Procurada, a Teleperformance não 
oficializou a solução das pendências. 
“O trabalhador sabe que pode contar 
com o Sindicato sempre. Nós iremos 
acompanhar de perto este caso para 
que ninguém mais seja prejudicado”, 
garante a dirigente Aurea Barrence. 

superficiais e que não foram convin-
centes ao Sindicato. 

O assunto não se esgotou e nova reu-
nião acontecerá em 4 de julho. A dire-
ção do Sintetel mantém posição e rea-
firma que os trabalhadores continuam 
inseguros com o novo método e por 
isso quer solucionar a questão o mais 
breve possível.

Acompanhe as informações pelo site 
sintetel.org

ii

Sintetel realizou uma vistoria seguida de protesto na Teleperformance da Vila Prudente
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ii
ação sindical

protesto dá resultado e vivo paga 
trabalhadores de empresa terceirizada

proposta de escala aprovada

Após denúncia de um trabalhador e da conse-
quente determinação do Ministério Público 
(MP), a Icomon implantou uma nova escala de 

revezamento. O Sintetel foi contra a decisão por enten-
der que prejudicaria os trabalhadores.
 
O MP determinou a mudança porque o trabalhador te-
lefônico presta um serviço essencial e também em fun-
ção da saúde e segurança do trabalhador, para impedir 
uma jornada consecutiva de quase 100 horas sem ne-
nhuma folga. A Icomon então, sem consultar ninguém, 
tomou a decisão de implantar a nova escala.
 
Mas, o Sindicato nunca concordou com a escala de-
senhada pela Icomon e negociou com a empresa uma 
nova proposta que fosse mais vantajosa para o tra-
balhador. Em assembleias nos dias 9 e 10 de junho, a 
maioria aprovou essa nova proposta. Veja como ficou:

Segunda a sexta
Para 75% do quadro envolvido, a jornada de traba-

lho normal será de segunda-feira a quinta-feira das 
8h às 18h e as sextas das 8h às 17h. Ou seja, como 
é atualmente. 

Sábado
Trabalho aos sábados será considerado sempre 
hora extra. Se escalado, o trabalhador será remune-
rado como hora extra 50% com folga no domingo.

Domingo
Os trabalhadores farão um revezamento, sempre pe-
gando 25% do quadro envolvido, e cada um trabalhará 
um domingo por mês. Na semana em que isso aconte-
cer, a jornada será de domingo a quinta das 8 às 18h e 
as sextas das 8 às 17h. Nesse caso haverá uma folga 
entre segunda e sexta. Essa folga deverá ser cumprida 
na mesma semana do domingo trabalhado. Em caso 
de coincidir com feriados será paga hora extra 100%.

Quais as maiores diferenças?
Na proposta da Icomon o trabalhador faria 4 horas no 

sábado dentro de sua jornada regular e 4 horas extras. 
Ou seja, seriam apenas 12 horas extras no mês em três 
sábados de trabalho. Com os 50%, seria o equivalente 
a 18 horas extras. Com a proposta do Sindicato, são 8 
horas extras por sábado, totalizando 24 horas. Com os 
50%, será o equivalente a 36 horas extras no mês. 

A escala negociada pelo Sindicato ainda garante 
uma folga mensal a mais, passaram de 4 para 5. Vale 
ressaltar que a Icomon se comprometeu, em caso de 
diminuição no índice de defeitos, a facilitar a possibili-
dade de folgas consecutivas.
 
As novas escalas estão previstas para começar a va-
ler em 01/07/2016.

O Sintetel é a voz do trabalhador e não tem 
tendência nem partido. A assembleia é o lugar 
ideal para que os trabalhadores debatam, expo-
nham suas ideias e tomem decisões. O lado do 
Sintetel é o lado do trabalhador.

sindicato consegue melhorar mudança feita pela icomon

Após os protestos de ex-trabalhadores da 
HS Paiva na porta da contratante Vivo, em 
15 de junho, para reivindicar o pagamento 

de verbas devidas, a Vivo enviou uma carta assu-
mindo o compromisso de quitar a dívida com os 
trabalhadores na mesma semana. E foi isso que 
ocorreu. Na sexta-feira, 17 de junho, todos os de-
mitidos da empresa terceirizada já estavam com 

o dinheiro em suas contas.

Com a demora para resolver a questão, o Sintetel 
já havia entrado na Justiça para garantir o paga-
mento das verbas rescisórias. A Vivo, no papel de 
contratante, tem responsabilidade subsidiária. 
Ou seja, se a HS Paiva não pagou os trabalhado-
res quem deveria fazer isso é a Vivo, pois foi ela 

que assinou um mau contrato. Vale lembrar que a 
HS Paiva é uma antiga prestadoras da GVT.

As empresas estavam dando calote em pais de 
família que necessitavam receber seus direitos 
para sobreviverem. A situação estava caótica e 
existiam trabalhadores com pedido de prisão por 
falta de pagamento de pensão alimentícia.

“Se não houvesse aquela mobilização do traba-
lhador junto com o Sindicato talvez não tivésse-
mos conseguido, pois parecia que a Vivo estava 
dando pouca importância por provavelmente se-
rem poucos trabalhadores envolvidos. Mas para 
o Sintetel não importa se é um ou se são vários, 
os direitos daqueles que representamos preci-
sam ser assegurados”, diz Leonardo Alves Ribei-
ro, dirigente do Sindicato.

Histórico
Na última reunião, em 9 de maio, a Vivo garantiu 
que ela mesma pagaria as rescisões dos trabalha-
dores em até 15 dias. Porém, não foi isso que ocor-
reu. Após mais de um mês, as empresas ficavam 
com jogo de empurra e ninguém resolvia a situa-
ção dos trabalhadores. Com as medidas adotadas 
pelo Sintetel, os trabalhadores saíram vitoriosos. 
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Geral

compartilhar estupro e 
pornografia infantil  é crime!

Isso mesmo, meu caro leitor! 
Quem compartilha esse tipo 
de conteúdo nas redes so-

ciais pode ser enquadrado no Artigo 
241 da Lei nº 8.069, que diz que é 
crime "Apresentar, produzir, ven-
der, fornecer, divulgar ou publicar, 
por qualquer meio de comunicação, 
inclusive rede mundial de compu-
tadores ou internet, fotografias ou 
imagens com pornografia ou cenas 
de sexo explícito envolvendo crian-
ça ou adolescente" cabendo uma 
pena de 4 a 8 anos de prisão.

Esse assunto veio à tona após a 
grande comoção gerada pelo caso 
recente da adolescente de 16 anos 
que foi vítima de um estupro coletivo 
em uma comunidade na zona oeste 
do Rio de Janeiro. Depois do ocorri-
do, um dos participantes do crime di-
vulgou em seu Twitter comentários 
irônicos, fotos e vídeo do episódio.

Mas o assunto que vale a reflexão 
é sobre a disseminação de algo 

artiGo

deste gênero. Conforme a Sa-
fernet (órgão sem fins lucrativos, 
que busca combater a pornogra-
fia infantil), sobre esse caso, em 
48 horas foram recebidas 3.741 
denúncias de páginas em redes 
sociais que tinham compartilha-
do o vídeo. As publicações foram 
feitas em 638 links diferentes. 
Vale lembrar que qualquer pes-
soa que se sinta incomodada em 
receber algum conteúdo desse 
tipo pode e deve fazer uma de-
núncia.

Segundo a BBC, atualmente 70% 
das vítimas de estupro no Brasil 
são crianças e adolescentes e, de 
acordo com os dados mais recen-
tes, em 2014 o Brasil tinha um caso 
de estupro notificado a cada 11 mi-
nutos. O mais chocante é que boa 
parte disso gera algum conteúdo 
que é compartilhado on-line.

Ricardo Martins da Silva
Professor universitário e 
representante sindical na Vivo

A subsede regional de Bauru rea-
lizou uma celebração em home-
nagem às mães trabalhadoras. A 

comemoração foi em 5 de maio, no escri-

tório de serviço da empresa TEL. Partici-
param cerca de 300 mulheres. Na oca-
sião foi servido um farto café da manhã 
acompanhado de sorteio de brindes. 

parabÉns mamães! erramos
 
Na edição passada, na matéria 
sobre aprovação da Conven-
ção Coletiva das empresas 
prestadoras de serviço, por 
um problema de comunica-
ção, foi publicada a foto errada 
da assembleia ocorrida na TEL 
de Bauru. A imagem correta é 
a que publicamos abaixo. 

A colônia de férias do Sintetel na 
Praia Grande sediou a Sema-
na Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho – SIPAT - da 
empresa TEL. O evento ocorreu de 6 
a 10 de junho.

Outros temas também foram abor-
dados como alcoolismo, direção 
defensiva, saúde mental e doenças 
sexualmente transmissíveis. “Os 
trabalhos foram produtivos com 

saúde é o que interessa!

palestras úteis e depoimentos inte-
ressantes", salienta Carlos Alberto 
Gomes Alves, técnico de Seguran-
ça do Trabalho e coordenador do 
evento.

O dirigente do Sintetel na Baixada 
Santista, Anderson Reis, conduziu 
uma das palestras. “Conversei com 
os participantes sobre a necessida-
de e as vantagens de ser um traba-
lhador sindicalizado”, explica.

O departamento Jurídico do Sinte-
tel procura os trabalhadores HELIO 
FERREIRA COUTO e TEREZINHA 
GRITZABACH. O assunto é referen-
te a processos trabalhistas. O pro-
blema é que os endereços e telefo-
nes encontram-se desatualizados e 
o Sindicato não consegue encontrá-
-los. Pedimos que entrem em conta-
to pelo telefone: (11) 3351-8899.

procura-se!

A assembleia na TEL Bauru ocorrida 
em 13/05/2016


