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saiba Mais:

Os trabalhadores em telecomunicações 
em todo o Estado de São Paulo foram às ur-
nas entre 26 e 28 de outubro e elegeram os 
novos representantes da categoria. Entre 
os associados aptos a votar, 61,83% regis-
taram voto. Desse total, 96,55% escolhe-
ram a Chapa 1 – Unidade na Luta para 
representar os interesses dos trabalhado-
res. Veja os detalhes nas páginas 4 e 5.

Chapa 1 é eleita com 96,55% dos votos
UNiÃO E FORÇa

Presidentes de duas das maiores centrais sindicais prestigiam 
apuração das eleições: Ricardo Patah (UGT), Almir Munhoz 
(presidente do Sintetel) e Paulinho (Força Sindical)
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O Sintetel saiu dessa eleição 
sindical mais forte, unido, 
coeso e com uma diretoria 

renovada. Conseguimos unir a ex-
periência com sangue novo na com-
posição de uma nova diretoria que 
comandará o Sindicato no quadriê-
nio 2017/2021. Trouxemos novos 

2016 será 
um ano difícil
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Palavra do Presidente

Tecnologia

NOvas PERsPECTivas
dirigentes comprometidos com o ideal 
da Chapa 1 - Unidade na Luta.

Continuaremos a trabalhar sem des-
canso em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e na ampliação das 
conquistas para a categoria. Tere-
mos um período árduo de trabalho, 
já que o futuro econômico do País foi 
abalado pela crise.

 É um orgulho para nós manter o Sin-
tetel no patamar de maior sindicato 
de telecomunicações das Américas 
e reconhecido no mundo inteiro.

O trabalho só está começando. Já 
estamos preparando o próximo man-
dato com diversas atividades plane-
jadas. Sabemos que é uma respon-

sabilidade muito grande administrar 
uma entidade quase centenária como 
o Sintetel. Estamos preparados!

Também implantaremos novos pro-
jetos e retomaremos outros que, por 
motivos de contenção de despesas, ti-
vemos que adiá-los temporariamente.

O próximo quadriênio será marcado 
por inovações e investimentos. Exis-
tem várias mudanças que teremos 
que enfrentar no decorrer do nosso 
próximo mandato e, por isso, elabo-
ramos um plano de trabalho atual, 
coerente, moderno e empreendedor.

Estamos muito felizes pelo trabalha-
dor ter confiado a nós mais um man-
dato. Levaremos nosso trabalho a 

sério e corresponderemos ao 
anseio daqueles que nos deposi-
taram a sua confiança. 

Aproveito para anunciar que nos-
sa revista, a partir de agora, será 
anual e de distribuição gratuita a 
todos os aposentados da nossa 
categoria. Estamos sempre pre-
ocupados em mantê-los informa-
dos de nossas ações e das novi-
dades de nossa sociedade em 
geral. Queremos vocês sempre 
por perto.

Aguardem pelas novidades e 
muito obrigado a todos!

Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

NOvidadE: site do sintetel ganha versão para celular

Manter o trabalhador bem infor-
mado é a nossa maior preocu-
pação. Por isso, tem novidade 

no ar: a partir de agora, contamos 
com uma versão do nosso site exclu-
siva para celulares. 

O desenho dessa versão para tele-
fones móveis foi toda pensada para 
facilitar a navegação. Por isso, exis-
tem diferenças importantes em re-
lação ao site que você acessa pelo 
seu computador. As seções e o con-
teúdo são os mesmos, mas a forma 
como são apresentados é comple-
tamente diferente. 

Sabemos que é muito chato navegar 
pelo celular em páginas que não cabem 
na tela e com informações bagunçadas. 

E graças ao interesse do trabalhador 
pelas nossas notícias, não poderíamos 
esperar mais para melhorar nossa ver-
são para celulares: atualmente conta-
mos com 15 mil acessos mensais exclu-
sivos pelos smartphones. Além disso, 
nossa pesquisa mostrou que 77,7% 
dos trabalhadores da nossa categoria 
se informam pelo celular. 

Então nada mais justo do que criar 
uma versão mais simples e fácil de 
encontrar o conteúdo desejado.

A nossa página principal lista as notí-
cias mais recentes de forma bastante 

limpa e organizada e destaca o cami-
nho necessário para procurar infor-
mações em nosso acervo. Tudo o que 
você mais gosta está lá: notícias, víde-
os e um menu com nossas colônias de 
férias, clube de campo, atendimento 
jurídico, entre outros serviços. 

O nosso compromisso é trabalhar 
para melhorar sempre o serviço 
que prestamos a toda a categoria. 
Um site totalmente pensado para 
o celular é mais uma novidade que 
a equipe de comunicação do Sin-
dicato desenvolveu pensando no 
trabalhador.
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TElEaTENdiMENTO: trabalhadores 
apresentam reivindicações

O Sintetel iniciou a Campanha Salarial 2017 do 
setor de teleatendimento. O primeiro passo foi 
colher as reivindicações dos trabalhadores para 

a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. As 
assembleias ocorrem entre 3 de 14 de outubro.

Conforme os boletins distribuídos nos locais de tra-
balho, o Sindicato realizou assembleias nos sites 
com os maiores números de trabalhadores do setor. 
Para os trabalhadores dos demais sites e aos que não 
puderam comparecer, ocorreu uma assembleia na 
sede do Sintetel em 6 de outubro, às 18h.

Este foi primeiro momento em que trabalhador pôde 
apresentar suas necessidades e participar do pro-
cesso que resultará na Convenção Coletiva de Tra-
balho 2017. Vale ressaltar que este é o documento 
que estabelece, entre outros itens, reajuste de salá-
rios e benefícios. 

Após a composição da Pauta de Reivindicações, o 
Sindicato entregará o documento às empresas para, 
então, iniciar as negociações. 

A Campanha Salarial do Teleatendimento envolve 
cerca de 150 mil trabalhadores de diversas empresas 
como Atento, AlmaViva, Contax, Brasil Center, Tivit, 
Teleperformance, entre outras.

Acompanhe as notícias pelo site sintetel.org e pela pági-
na no Facebook @SintetelSP.

ATenTo – nova São Paulo

ATenTo – Barra Funda

ATenTo – Santo André

ATenTo - São Bernardo do Campo

TeLePeRFoRMAnCe - Lapa

ATenTo – São Bento

ATenTo – Liberdade

ATenTo - Guarulhos

ConTAx – Barra Funda

ATenTo – República

TiviT –  Mogilar

ALMAvivA – Consolação

ATenTo – Guarulhos

FideLiTy – Centro

Campanha salarial
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Os trabalhadores em telecomunicações em 
todo o Estado de São Paulo foram às urnas 
entre 26 e 28 de outubro. O objetivo era ele-

ger os novos representantes de toda a categoria. 
Entre os associados aptos a votar, 61,83% regista-
ram voto. Desse total, 96,55% escolheram a Chapa 
1 – Unidade na Luta para representar os interes-
ses dos trabalhadores. 

Com o lema “Nenhum Direito a Menos”, a Chapa 
Unidade na Luta seguirá no comando da entidade. 
O presidente Almir Munhoz agradeceu mais uma 
vez a confiança de todo o setor de telecomunica-

ções. São representados pelo sindicato os tra-
balhadores em teleatendimento, prestadoras de 
serviço em telecom, operadoras e também os apo-
sentados oriundos dessas empresas. “O resultado 
nos dá força para brigar por mais direitos. Quando 
uma chapa é eleita com uma porcentagem tão sig-
nificativa dos votos, isso mostra que a categoria 
está unida e confia em seu Sindicato”, acredita Al-
mir Munhoz.

A nova diretoria, que assumirá em agosto de 2017 e 
ficará à frente do Sintetel até o mês de julho de 2021, 
procurou aliar experiência e renovação. Para isso, 

CaTEgORia ElEgE ChaPa 1 com votação expressiva
Eleições

alterou 85% da composição de seu secretariado. “É 
sempre importante trazer gente nova, que vem com 
ideias diferentes para ajudar no nosso trabalho, as-
sim como é imprescindível a experiência para auxi-
liar e guiar aqueles que chegam”, analisa Almir.

Os presidentes de duas das maiores centrais 
sindicais prestigiaram a apuração. Paulo Perei-
ra da Silva, da Força Sindical, e Ricardo Patah, 
da UGT, acompanharam a contagem dos votos. 
Os representantes das centrais exaltaram o tra-
balho do Sintetel e disseram que o resultado ex-
pressa o apoio da categoria. E eles estão certos: 
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CaTEgORia ElEgE ChaPa 1 com votação expressiva

o alto número de novos sindicalizados durante os 
dias de votação é prova disso. As empresas do 
segmento tiverem espírito democrático e foram 
importantes para que as eleições ocorressem 
sem imprevistos.  

A promessa é de que a próxima diretoria mo-
dernize ainda mais o Sindicato por meio de uma 
gestão modelo. Para saber em detalhes as pro-
postas apresentadas pela nova direção acesse 
sintetel.org. Na matéria online sobre o resultado 
das eleições está disponível o programa comple-
to apresentado pela chapa vencedora.  

diretoria executiva

diretores Regionais

diretores Secretários
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OPERadORas dificultam 
negociações coletivas

Apesar do “jogo duro” que a TIM vem prati-
cando nas negociações tanto de salários 
quanto de PPR, o Sintetel com sua habili-

dade virou o jogo! Garantimos um bom acordo de 
PPR para 2016, considerando o cenário econômi-
co do País. 

A proposta inicial da TIM era não fazer nenhuma 
antecipação salarial e ainda colocar o EBITDA 
como condicionador de recebimento. Dessa for-
ma, se o índice econômico não fosse atingido, o 
PPR seria ZERO. Nós repudiamos de maneira fir-

me a proposta em reuniões anteriores. Isso fez a 
empresa recuar. 

Na última negociação, conseguimos alcançar con-
dições mais vantajosas para o trabalhador e hou-
ve acordo. A antecipação já foi paga em 31/10 e o 
gatilho do EBITDA foi retirado, agora passou a ser 
apenas um dos objetivos do programa. Além disso, 
entre outros itens, ficou acertado: nova mecânica da 
avaliação individual; Escala de 7; compromisso de 
abertura das negociações do PPR/2017 em março 
do mesmo ano e vigência de um ano.  

viTÓRia Na TiM: sintetel reverte o jogo 
e conquista bom acordo de PPR/2016

As operadoras com data-base em setembro es-
tão dificultando as negociações para renova-
ção de seus respectivos Acordos Coletivos. 

Com desculpas genéricas sobre cenário econômico 
ruim, as empresas arrastam a Campanha Salarial 
para o mês de novembro. Cobramos agilidade e 
avanços nas propostas ruins apresentadas até ou-
tubro e que foram prontamente recusadas pelo Sin-
dicato. Diante desta situação, reforçamos a neces-
sidade de união e mobilização para, a exemplo dos 
bancários, pressionar as empresas e mudar essa 
história. 

vivo 
Na terceira reunião de negociações para o Acordo 
Coletivo 2016/2017, os representantes da empresa 
vieram para a mesa de negociações com alterações 
insignificantes em relação à proposta anterior. Nós 
recusamos e exigimos da empresa seriedade e res-
peito com os trabalhadores.  A próxima reunião está 
marcada para 4 de novembro.

Claro 
Depois de muita enrolação, a Claro também não 
apresentou nada que pudesse ser levado a sério: 
3% de reajuste nos salários e nos benefícios, exceto 
no VR/VA, que seria ZERO! Isto é ridículo, a inflação 
do período foi de 9,62%. Com relação ao PPR, esta-
mos insistindo com a empresa para que a empresa 
pague a antecipação e avance nos critérios de elegi-

Operadoras

bilidade, que são abusivos. A próxima reunião será 
em 9 de novembro.

BT 
A primeira reunião ocorreu em 18 de outubro e 
terminou com uma proposta recusada pelo Sin-
tetel. A BT ofereceu o seguinte: 5% de reajuste 
nos salários até R$ 4.000 e nos benefícios mais 
abono de R$ 1.000. E aplicado só em dezembro. 
Para os salários acima de R$4.000, reajuste fixo 
de R$200. Além disso, a BT quer cobrar 30% de 
coparticipação na realização de consultas e exa-
mes. A próxima reunião ocorrerá em 10 de no-
vembro. Esperamos uma proposta digna de ser 
apresentada aos trabalhadores.

TiM
A proposta de Acordo Coletivo da TIM parece até brin-
cadeira de mau gosto. Veja o que foi recusado pelo 
Sindicato: 5% de reajuste salarial para algumas fun-
ções, proporcional ao período trabalhado e aplicado 
somente em março de 2017. O mesmo percentual 
para Auxílio Creche e PNE e para o VA (exceto Call 
Center) em novembro de 2016. Entendemos que to-
dos os reajustes devem ser retroativos à data-base, 
1º de setembro. Aplicar proporcionalidade é um re-
trocesso. Além disso, todos os trabalhadores devem 
ser incluídos no Acordo. É um absurdo a empresa ofe-
recer ZERO de reajuste no VR dos trabalhadores do 
CRC. Próximo encontro ocorrerá em 8 de novembro. 

nextel
A proposta da Nextel prevê aumento escalonado, 
com reajustes salariais que variam de 6% a 4%, o 
que nem repõe a inflação do período. O VR/VA a 
empresa não quer reajustar.  Não queremos diferen-
ciação entre os trabalhadores nem congelamento 
no Vale Alimentação! Vale lembrar que esse ano 
a negociação se refere a um período de 11 meses. 
A data-base da Nextel foi alterada de 1º de outubro 
para 1º de setembro. A proposta de PPR 2016 teve 
alterações negativas em itens como elegibilidade 
e sem antecipação. Recusamos e cobramos uma 
proposta com as mesmas garantias dos anos ante-
riores. A empresa ainda não confirmou nova data de 
reunião. Acompanhe as notícias pelo site. 
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desemprego tecnológico
O conflito entre tecnologia e trabalho é algo 

muito antigo, que sempre gerou desem-
prego a curto prazo, mas que também 

criou outras vagas que não existiam devido ao 
aumento de produtividade e novas oportunida-
des de negócios. Muitas destas vagas eram me-
lhores do que as anteriores, mas exigiam maior 
aptidão, e geravam salários melhores.

O progresso tecnológico no século XX criou um 
período próspero, principalmente nas duas dé-
cadas após a segunda guerra mundial, e quan-
to maior a evolução das máquinas, maior era o 
aumento da produtividade. Mas na década de 
1970, a produtividade foi aumentando cada vez 
mais e os salários diminuindo.

Essa situação foi se agravando e a maior evidência 
dessa crise é que na primeira década do século XXI 
não se criou nenhum posto de trabalho, mesmo ha-
vendo um aumento exponencial da população nas 
últimas décadas. Estimava-se para este período, 

nos Estados Unidos, a criação de 10 milhões de 
postos de trabalho, o que não aconteceu.

Este é um tema que tem sido falado ao longo 
dos últimos anos e ganhou ainda mais destaque 
recentemente depois de ter se tornado um dos 
principais pontos de discussão no Fórum Eco-
nômico Mundial em Davos, na Suíça, que ocor-
reu em janeiro deste ano.

Recebendo o nome de “a Quarta revolução indus-
trial”, a substituição crescente do trabalho pela au-
tomação, graças a um custo com automação cada 
vez mais baixo e que torna cada vez mais atrativo 
economicamente a substituição de pessoas por 
máquinas, terá como consequência, nos próxi-
mos anos, cerca de 5 milhões de desempregos.

Um exemplo disso é o processo de reindustrializa-
ção que ocorre atualmente, com as fábricas que ti-
nham mudado para países com mão de obra barata 
voltando para seus países de origem, mas de forma 

totalmente automatizadas. Os empregos da indús-
tria americana, por exemplo, perdidos pela saída 
das fábricas, não estão voltando com elas. 

Quem está ocupando as funções são os robôs. 
Este processo também está ocorrendo na China, 
onde já existem diversas fábricas totalmente auto-
matizadas, cada uma delas empregando dez ve-
zes menos pessoas que as fábricas tradicionais.

Estima-se que cerca de 47% dos atuais empregos 
nos EUA estarão em risco. Várias atividades como 
de motoristas de caminhões, motoristas de táxis, 
estagiários de advocacia, jornalistas, auditores, 
caixa de supermercado, frentistas entre outros, po-
derão desaparecer nos próximos anos.

Isto é um desafio que precisamos enfrentar. O 
risco potencial é bem real.

Ricardo Martins da Silva
Professor universitário e representante sindical na vivo

aRTigO

A empresa Splice, que atuava na manutenção 
da Telefonia Pública, encerrou seu contrato 
com a Vivo. Com isso, o serviço realizado por 

ela foi distribuído em novos contratos da operadora 
com a Daruma e a Icatel. A grande preocupação do 
Sintetel era garantir que essas duas empresas absor-
vessem todo o quadro de trabalhadores da Splice.

Após várias reuniões e a persistência dos dirigen-
tes sindicais, o Sintetel garantiu que as empresas 
Daruma e Icatel absorvessem 80% do quadro de 
funcionários da Splice. 

Sem a interferência do Sindicato, cerca de 160 traba-
lhadores ficariam desempregados. Desde a notícia 
do rompimento de contrato, a grande reivindicação 
do Sintetel foi a absorção total da mão de obra e a ga-

rantia da qualidade de emprego dos envolvidos. 

Os representantes da Icatel e da Daruma afirma-
ram que ofertariam a maior quantidade de vagas 
possível. Porém, na última reunião, ocorrida em 
4 de outubro, as prestadoras de serviço disseram 
que haveria sobreposição de cargos e que, devi-
do a isto, não poderiam contratar todos os funcio-
nários da Splice. 

O Sintetel, por princípio, é contra o desemprego e 
sempre está em defesa dos direitos e lutando por 
melhores condições de trabalho. Em um proces-
so irreversível como este, lutamos para garantir a 
maior quantidade de postos de trabalho possível. 
Vamos agora acompanhar a transição de todos os 
absorvidos.

Xô dEMissõEs!  
sintetel garante maioria 
dos empregos da splice Os prédios da Vivo em Santana e na Eco Ber-

rini contarão com reforços na fiscalização 
por um ambiente de trabalho mais seguro. 

Isso porque os trabalhadores elegeram dois dele-
gados do Sintetel para CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes). 

Conheça os eleitos que estarão no mandato por 
um ano

CiPa em ação 
na vivO

Aloir Marcos Sinhor
vivo – Santana

Luis Carlos Gomes vivo
eco Berrini

Prestadoras
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geral

100 Mil assiNaTURas!
Teleoperadores exigem 

regulamentação da profissão

O papel do presidente
É PRECisO sabER......

O cargo de presidente é uma 
imensa responsabilidade. 
Sei disso porque, guardada 

as devidas proporções, estou no 
comando do Sindicato e acabo de 
ser reeleito para mais um mandato. 
Ser presidente é ser o chefe máxi-
mo de uma entidade, empresa e, 
em muitos casos, de um país. No 
Brasil, é assim. Este é o posto de 
maior importância para a adminis-
tração da nação. Mas, você sabe o 
que faz o presidente?

 O presidente tem papel muito im-
portante no nosso sistema político 
porque pode rejeitar projetos do Con-
gresso. Cabe a ele pesar se tais pro-
jetos vão contra as ideias defendidas 
por ele próprio durante a campanha, 
quando foi escolhido pelo voto popu-
lar. É ele também quem sanciona leis, 
além de poder apresentar projetos. 
Todas as ações tomadas pelo presi-
dente da República geram efeito nos 
Estados e municípios. Por isso, é mui-
to importante escolher com consciên-
cia o presidente. No fim das contas, 
é ele quem decidirá por medidas que 
podem melhorar ou piorar a vida do 
brasileiro. Impostos, reformas positi-
vas para os trabalhadores e garantia 
de direitos passam pela decisão de 
um presidente. 

Ou seja, é muito importante escolher 
bem, saber o que pensa o presiden-

te e o partido que ele representa. 
Também é fundamental fiscalizar 
o trabalho após eleito para impedir 
que seja um governo voltado para 
poucos.  

É importante, ainda, lembrar que 
na impossibilidade de o presi-
dente exercer o cargo, segue-se 
a linha sucessória: o vice- presi-
dente; o presidente da Câmara 
dos Deputados, o presidente do 
Senado e o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal. Por isso, é 
fundamental olharmos a chapa 
toda de um candidato e votarmos 
com consciência também em 
nossos deputados e senadores, 
que serão o tema do nosso próxi-
mo artigo. 

 
Almir Munhoz

Presidente do Sintetel

Eleito por meio do voto popular, o presi-
dente do Brasil tem mandato de quatro 
anos com possibilidade de reeleição 
para outros quatro. Sua principal fun-
ção é administrar os interesses públi-
cos de todo o país, por isso é chamado 
de governo federal (O Brasil é uma fe-
deração formada por 26 Estados mais 
o Distrito Federal). 

A tarefa mais importante do presiden-
te é a gestão econômica. É a partir de 
uma gestão responsável dessa área 
que as demais podem contar com 
investimentos. O presidente monta 
uma equipe de ministros que irá, em 
conjunto com ele, definir as diretrizes 
da economia, saúde, educação, se-
gurança, previdência, esporte, cultura 
e leis trabalhistas. Sempre passando 
pelo aval dos deputados e senadores 
e com respeito àquilo que está previsto 
na Constituição Federal.

PROCURa-sE!

O Sindicato procura as tra-
balhadoras ELISABETE 
BIRCHE DA SILVA E TILZA 

CRISTINA CASTRO. Seus endere-
ços e telefones estão desatualiza-
dos o que dificulta a localização.

Se alguém conhecer alguma delas 
pedimos que entre em contato com 
o departamento jurídico do Sinte-
tel pelo telefone (11) 3351-8899. O 
assunto a ser tratado é referente a 
processo trabalhista.

A mobilização foi grande. 100 
mil teleoperadores de todo 
o Brasil deram seu recado: 

regulamentação da profissão já! O 
abaixo-assinado que pede a apro-
vação do Projeto sobre o tema (PLC 

12/2016) atingiu a meta proposta.

A campanha promovida pela Fenat-
tel (Federação Nacional dos Traba-
lhadores em Telecom) foi encerrada 
em setembro. Agora, os dirigentes 

da Federação e do Sintetel aguar-
dam uma audiência com o presiden-
te do Senado, Renan Calheiros.

O projeto trará muitos benefícios aos 
operadores. Ele define jornada de 
trabalho, pausas, piso salarial, entre 
outros importantes aspectos para 
quem trabalha no teleatendimento.
 
Esperamos que os senadores fi-
quem sensibilizados com os apelos 
da categoria. Cabe a eles aprovar o 
projeto e trazer melhorias para mi-
lhões de teleoperadores do Brasil. 

O resultado positivo da campanha 
foi reflexo do empenho dos sindi-
catos filiados à Fenattel. O Sintetel 
foi responsável pela coleta de 30 
mil assinaturas. Valeu, São Paulo! 
Rumo à regularização da profissão 
de teleoperador.


