
SÃO PAULO, 22 DE MARÇO DE 2020 
 
 
 

À 
Fenattel - Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas 
Telefônicas 

 

I lmo. Sr. Gilberto Dourado 
Presidente 

 
Ao 
Sintetel - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas 
no Estado de São Paulo 

 

I lmo. Sr. Almir Munhoz 
Presidente 

 

I lmo. Sr. Mauro Cava 
Vice-Presidente 

 
 
 

 
Ref. Proposta de Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho / Emergencial – COVID-19 

 
 
 

Prezado Sr., boa tarde! 
 
 

 
A FENINFRA e o SINSTAL, vem por meio deste, informar à Fenattel e ao Sintetel, que está 

interagindo junto as empresas de telecomunicações, representadas por estas instituições, para que 
sejam reduzidos dentro do possível, os contingentes de trabalhadores nos locais de serviços, bem 
como, que sejam adotadas todas as medidas possíveis para evitar a proliferação da COVID-19. Quando 
necessário, orientado ou exigido para situações e casos específicos (segundo os órgãos competentes) 
itens como álcool em gel ou máscaras de proteção, distanciamentos dos trabalhadores em postos de 
serviços, orientações preventivas, e todos os cuidados possíveis, serão envidados pelas empresas, para 
garantir a saúde dos seus funcionários e concomitantemente, a sobrevivência das empresas. 

 
A maioria delas são contratadas para exercer atividades essenciais a população e órgãos 

públicos, acrescentando que são empresas atreladas a contratos de rígidas obrigações. 



Mesmo diante das adversidades, a FENINFRA, o SINSTAL e as empresas de telecomunicações, 
vem propor as entidades sindicais representativas dos trabalhadores, que acompanhem soluções 
propostas pela FENINFRA, SINSTAL e empresas de telecomunicações, para preservar a saúde dos 
trabalhadores. 

 
Sugerimos as seguintes medidas, quando possível: 

 
 Home Office 
 Férias Coletivas 
 Licença para as gestantes 
 Licença para idosos 
 Banco de Horas 
 Compensação de Horas 
 Férias Legais 
 Suspensão de trabalho 
 Escalas de revezamento 
 Dentre outras medidas; 

 
 

Sugerimos também que façamos uma reunião (sindicato dos trabalhadores e sindicato 
patronal), para o decorrer dessa semana próxima, a fim de alinharmos ainda mais esta sinergia entre 
as partes, que é absolutamente indispensável neste momento. 

 
 
 

" Oremos para que o nosso bom DEUS, interceda por todos." 
 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivien Mello Suruagy 
Presidente - FENINFRA 


