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Movimento Sindical realiza evento histórico no Pacaembu

Cerca de 20.000 trabalhadores ocuparam as arquibancadas do estádio

Saiba o que prevê o Plano Nacional de Banda Larga. Pág. 3

Trabalhadores da Vivo Lojas aprovam atuação do Sintetel. 
Pág. 9

Conheça o Projeto Decisões para a Vida. Págs. 6 e 7

Leia também nesta edição notícias da Telefônica, Tim,       
Contax, Dedic e muito mais.

Veja também nesta edição:

No dia 1º de junho, dirigentes sindicais de todo o país participaram da CONCLAT. O Sintetel marcou                 
presença com a sua caravana. Saiba dos detalhes nas páginas 4 e 5.

Lançamento do livro do Dieese
O Dieese lançou em 1º de junho o livro “Salário Míni-
mo, Instrumento de combate à desigualdade”. O livro tem 
como objetivo informar e expor, de forma abrangente, 
as variáveis do salário mínimo e suas diferentes dimen-
sões na sociedade brasileira. A obra aponta as conquis-
tas dos movimentos sindicais quanto à política de per-
manência e valorização do salário mínimo e salienta 
a importância da continuidade da valorização como 
aliado para o combate às desigualdades do País. Infor-
mações relacionamento@dieese.org.br.
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A realização Conferên-
cia Nacional das Classes 
Trabalhadoras retomou 
o caminho de unidade 
de todas as centrais 
sindicais mais repre-
sentativas do Brasil. Foi 
um evento marcante, 
uma vez que foi apro-

vada uma agenda com as principais diretrizes 
do movimento sindical pelo desenvolvimento 
com soberania, democracia e valorização do 
trabalho e será entregue ao próximo presidente                     
da República.

No papel de representantes dos trabalhadores, 
nós sindicalistas, temos a responsabilidade de 
participar ativamente, com propostas que visam 
garantir e ampliar direitos à construção de um 
país igualitário, democrático e que continue a 

trilhar o caminho do desenvolvimento.

Em nossa categoria, obtivemos uma destacada 
vitória conquistada para os trabalhadores da 
empresas Vivo de telefonia celular, no estado de   
São Paulo.

O Sintetel conseguiu a incorporação dos trabalha-
dores que pertenciam a empresas terceirizadas da 
Vivo e, conseqüentemente, ampliou melhorias 
nas condições de trabalho e nas remunerações.

Neste período temos intensificado a luta diante 
das empresas de call center que têm desrespeita-
do os trabalhadores, descumprido a Convenção 
Coletiva, entre outros descasos. O Sintetel juntos 
com os trabalhadores já preparam uma intensa 
luta para defender a dignidade da classe trabalha-
dora em teleatendimento.

Almir Munhoz
Presidente

FILIADO À:

Sintetel na luta contra o trabalho infantil

A Força Sindical realizou no dia 10 de junho uma 
manifestação para lembrar o Dia Mundial contra o 
Trabalho Infantil, cuja data oficial é 12 de junho. A 
mobilização aconteceu na Praça da República e con-
tou com a participação de uma comitiva do Sinte-
tel liderada pelo diretor da entidade Fábio Oliveira, 
que também é responsável pela Secretaria Estadual 
da Criança e do Adolescente da Força Sindical. “O 
dia 12 é lembrado apenas como dia dos namorados, 
mas temos que recordar que esta também é uma 

data de combate ao trabalho infantil”, comenta. 

De acordo com Fábio, a mobilização foi impor-
tantíssima para chamar a atenção da sociedade. 
“Os sindicatos e a Força estão de parabéns pela luta 
contra a erradicação deste mal que ainda existe em 
nosso País”, conclui.

Com o slogan “Cartão Vermelho para o Trabalho 
Infantil”, os manifestantes alertavam, em clima de 
copa do mundo, sobre a necessidade de “driblar o 
trabalho infantil, com investimento na educação”.

Falecimentos

É com pesar que o Sintetel informa o falecimento da 

companheira Gonçala Aparecida Cruvinel na madru-

gada do dia 16 de junho. Nascida em 15 de novembro 

de 1945, Gonçala foi uma grande militante sindical. 

Entrou para o Sintetel em 1984, a convite do então 

presidente Geraldo de Vilhena Cardoso, para ser a 

primeira secretária da mulher da entidade. Mais tarde, 

viria a ocupar ainda o cargo de diretora-secretária. 

É com pesar que o Sintetel informa também a perda 

do ex-diretor Bráulio Moura da Silva. Nascido em 

25/06/1956, na Bahia, veio para São Paulo aos 16 

anos. Ingressou na Telesp em 79 e entre 1983 e 1988 

participou de várias manifestações políticas, como 

os piquetes de greve dos Telefônicos de São Paulo. 

Filiou-se ao Sintetel em 1988, tornou-se delegado 

sindical. Em 1993, foi eleito suplente de diretor de 

base. Em 1996, foi indicado para secretário executivo 

de relações do trabalho e, posteriormente, assumiu a 

secretaria de patrimônio.
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O governo federal lançou oficialmente no começo de 
maio o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). A 
intenção é ampliar o acesso à internet rápida no Bra-
sil. Até 2014, o número de domicílios com conexão 
banda larga deve ser de 40 milhões, quase o quádruplo 
dos atuais 11,9 milhões. A tarifa ficará na casa de R$ 
15 para velocidade de até 512 kbps com limitação de 
downloads e de R$ 35 para velocidade entre 512 e 
784 kbps.  

Para viabilizar o Plano, o governo reativou a estatal 
Telebrás, que será a responsável por gerir o projeto. A 
ideia é que as empresas privadas participem do pro-
cesso oferecendo o serviço final ao consumidor. A es-
tatal, entre outras atribuições, prestará suporte para a 
conexão à internet em banda larga para universidades, 
centro de pesquisa, escola, hospitais, entre outros.  

O custo estimado para o PNBL é de R$ 12,8 bilhões 
nos próximos quatro anos. As licitações para escolha 
das empresas privadas que desejam aderir ao plano de-
vem ocorrer até setembro deste ano. 

A implantação do projeto começará por São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e Brasília. Ainda em 2010, a 
rede será instalada no litoral da Bahia e em cidades 
dos estados de Ceará, Sergipe, Alagoas, Pernambuco 
e Tocantins. A prioridade, nestes locais, será de órgãos 
da administração pública.

Uma das práticas mais recorrentes no setor 
brasileiro de telecomunicações é a terceiriza-
ção. Facilmente encontrada na categoria após a 
privatização de 1998, a terceirização de serviços 
é utilizada em grande escala pelas empresas 
com o intuito de baratear os custos, reduzir o 
quadro de funcionários e prestar serviços espe-
cializados em atividades não essenciais.

O principal problema desta prática piamente 
combatida pelo Sintetel é a sua conseqüên-
cia direta: a precarização das condições de 
trabalho dos funcionários. Há a prestação de 
serviços qualificados em tempo recorde, mas 
em contrapartida os salários dos trabalhadores 
sofrem uma redução drástica. 

As questões judiciais da terceirização são tam-
bém bastante ambíguas porque a LGT (Lei 
Geral das Telecomunicações) abre brechas 
para infrações. Segundo o artigo 94 inciso II, 
“é permitido à concessionária contratar com 
terceiros o desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao 
serviço”. Em outras palavras, a lei autoriza 
as empresas a contratarem terceirizadas para 
atividades intimamente ligadas ao seu negó-
cio. Esta é a carta coringa dos patrões!

Já a favor dos trabalhadores há o artigo 60, 
parágrafos 1 e 2, da mesma LGT, que define 
o serviço de telecomunicações e os meios 
necessários para fazê-lo. Aqui, atividades com-
plementares conectadas ao serviço principal, 
como as realizadas pelos IRLAs, são colocadas 
como “umbilicalmente ligadas”, sendo proibi-
da a terceirização. Outro documento que cor-
robora esta linha de pensamento é a Súmula 
331 do Tribunal Superior do Trabalho, que 
autoriza a terceirização apenas em atividades 
de limpeza, segurança e manutenção.

Em linhas gerais, a questão é bastante con-
troversa e a lei abre brechas para que ambos 
os lados aleguem seus direitos. O Sintetel é 
contra a terceirização, mas tendo em vista 
que é impossível extingui-la, a luta se dá por 
condições mais dignas para todos os trabalha-
dores do setor.
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A controversa LGT 
abre brechas para a             

terceirização do setor

Assinatura de televisão paga cresce no Brasil

Governo federal lança Plano Nacional de Banda Larga

O mercado de televisão por assinatura ainda busca a consolidação no Brasil. O setor tem apresentado cresci-
mento expressivo no número de usuários e assinantes brasileiros. Segundo dados divulgados pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística), considerando-se o número médio de pessoas por domicílio, mais de 
27milhões de pessoas têm programação de televisão paga no país. 

Conforme relatório da Anatel, o setor de televisão por assinatura acumulou um crescimento de 7,5% no 
primeiro trimestre deste ano e em maio apresentou um aumento de 2,2%, abrangendo cerca de 8,2 milhões de 
domicílios. No segmento, a TV a cabo continua dominando o mercado brasileiro com 55,3% do percentual. 
As operadoras de telefonia Oi e Telefônica contribuíram para o aumento desse índice.

A Anatel vem pleiteando junto ao governo Lula formas para que a evolução do setor seja ainda maior. Um novo 
Planejamento de Mercado de TV por Assinatura está em formulação pela Anatel com o objetivo de estabelecer 
novos critérios como acabar com os limites de permissões e com isso facilitar os processos de outorgas para 

empresas que desejam entrar no mercado, inclusive as conces-
sionárias de telecomunicações. 

Durante o 15º Congresso da ABTA, o consultor 
jurídico da Anatel Marcelo Bechara declarou que 
a decisão deverá trazer mudanças consistentes e 
evolução do setor no País. “O conteúdo é ouro”, 
afirmou Bechara.

Agora o governo e a Anatel esperam que com a 
manutenção adequada do crescimento do PIB 
brasileiro, o excelente resultado do PNBL 
(Plano Nacional de Banda Larga) e das novas 
concessões prometidas pela Anatel, a tele-
visão alcance números quase totalizantes nas 
residências até 2015.
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Evento da classe trabalhadora reúne 
milhares no Pacaembu 

Resgatando o espírito que levou a realização da 1ª 
Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras 
(CONCLAT), realizada no início da década de 80, 
o movimento sindical demonstrou a unidade de to-
das as centrais representativas dos trabalhadores e 
organizou, no dia 1 º de junho, um grandioso even-
to no estádio do Pacaembu para unir os trabalha-
dores brasileiros e aprovar um documento com as 
diretrizes do movimento sindical para o próximo 
presidente da República.  

São seis eixos estratégicos principais: crescimento 
com distribuição de renda e fortalecimento do mer-
cado interno; valorização do trabalho decente com 
igualdade e inclusão social; Estado como promotor 
do desenvolvimento socioeconômico e ambiental; 
democracia com efetiva participação popular; so-

berania e integração internacional; e direitos sindi-
cais e negociação coletiva.

O documento, redigido em conjunto pelas centrais, 
foi submetida à aprovação dos milhares de trabalha-
dores que compareceram ao estádio municipal do 
Pacaembu. Na arquibancada, os presentes foram di-
vididos entre Força Sindical, CUT, Nova Central, 
CTB e CGTB. 

No início, as lideranças das centrais discursaram so-
bre a necessidade de que o próximo presidente da 
República esteja comprometido com as reivindica-
ções dos trabalhadores. “Temos que melhorar cada 
vez mais as conquistas junto ao governo federal, seja 
quem for o próximo presidente”, afirma Gilberto 
Dourado, vice-presidente do Sintetel. “Os pontos 
de destaque deste documento são o salário mínimo, 

a jornada de trabalho e os aposentados”, enfatiza. 

Também estava presente no evento o organizador 

da 1ª CONCLAT, Hugo Perez. Para ele, as centrais 

demonstram que é possível a unidade na prática. 

“O que vivemos hoje é aprovação de uma impor-

tante pauta para a sociedade brasileira”, diz. “Burro 

será o governo que não chamar os trabalhadores 

para conversar”, pontua. 

Trabalhadores do Brasil inteiro marcaram presença 

no evento. Eles vieram em caravanas do Norte, por 

exemplo, de Belém, que viajou 52 horas; da Bahia 

36 horas; do Rio Grande do Sul e do interior de São 

Paulo, que passaram a madrugada viajando. Sob ga-

roa fina e frio, eles participaram do ato exibindo 

bandeiras das centrais e de seus sindicatos.
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Delegação do Sintetel participou junto com os sindicato filiados à Força Sindical. Dirigentes do Sintetel marcaram presença no histórico evento da classe trabalhadora.

“Os pontos de destaque do documento da Conclat são o sa-
lário mínimo, a jornada de trabalho e os aposentados”, declara          
Gilberto Dourado

Histórico da 1ª CONCLAT
Durante o regime militar brasileiro, diversos sindicatos sofreram intervenções 
e foram proibidos de realizar encontros interssindicais. Antes de a Conferência 
sair do papel foram realizados encontros regionais, denominadas ENCLATE. 
O diretor de aposentados do Sintetel, Germar Pereira da Silva, acabou sendo 
chamado para participar do encontro como representante do Sindicato

A 1ª CONCLAT aconteceu de 21 a 23 de agosto de 1981, mesmo sem o 
aval dos militares, e reuniu cerca de 1.200 entidades e pouco mais de cinco 
mil delegados sindicais na Praia Grande, litoral de São Paulo, para discutir a 
organização nacional dos trabalhadores. A participação maciça surpreendeu os 
organizadores, que tinham acomodações para apenas 2.500 pessoas. 

A primeira CONCLAT demonstrava que, apesar de coesos em torno da ideia 
de uma Central Única dos Trabalhadores e da defesa da unidade do movimento 
sindical, existiam propostas diferentes entre os dirigentes sindicais. Essas dife-
renças já tomavam a forma de tendências sindicais e, às vezes, representavam 
grupos políticos. Para tentar manter a unidade do movimento, foi criada a 
Comissão Nacional Pró-CUT para iniciar a coordenação nacional das lutas dos 
trabalhadores e conduzir o processo de criação da Central Sindical. A criação 
foi marcada para agosto de 1982.

No entanto, a data marcada para a criação da CUT foi adiada para o ano 
seguinte. E, consequentemente, a data da 2ª CONCLAT seguiu o mesmo 
rumo.  A razão foi mais uma vez a divergência entre os dirigentes sindicais.

Anos mais tarde, o movimento cresceu também com a criação da Força Sindi-
cal. Tantas correntes ideológicas foram amadurecendo o movimento sindical 
até o início da nova fase atual, a de lutas unitárias.

Para saber mais sobre a 1ª CONCLAT, leia matéria completa publica em Linha 
Direta em Revista (8ª edição). 
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Trabalhadoras participam de Seminário 
Decisões para a Vida 

Promovido pela UNI-Global Union (rede sindi-
cal mundial) e pelo Sintetel, o evento ocorreu de 
28 a 30 de maio e reuniu cerca de 50 mulheres, na 
colônia de férias do Sintetel, em Caraguatatuba. As 
trabalhadoras tiveram a oportunidade de parti-
cipar de atividades temáticas e oficinas de trabalho 
coordenadas por Sirlei de Oliveira e Paulo Roberto 
do Valle, ambos pertencentes ao setor de projetos 
do Dieese, e pela palestrante Cidinha.

Os temas abordados foram relações e responsabili-
dades compartilhadas entre homens e mulheres na 
família, condições de trabalho e as possibilidades 
de mudança. “O objetivo foi propiciar às tra-
balhadoras a reflexão sobre as dificuldades que a 
mulher encontra para realizar as atividades famili-
ares, trabalhar fora e a necessidade do comparti-
lhamento das  responsabilidades  domésticas  com  
o companheiro para redução das desigualdades de 
gênero”, explica Paulo Roberto, coordenador do 
Projeto  pelo Dieese.

Por meio de encenações e discussões, as partici-
pantes  refletiram  sobre  as  desigualdades  entre  
homens e mulheres como questão histórica, cul-
tural, social e estrutural. Além disso, as mulheres 
ainda identificaram espaços de mudança da mulher 
na sociedade.

A organização por parte do Sintetel ficou a cargo 
das diretoras Cristiane do Nascimento e Rosilene 
Brandão e por Briceida González, responsável pe-
las mulheres e jovens da UNI-Américas. Os dire-
tores do Sindicato Gilberto Dourado, Joseval Bar-
bosa e Elisio Rodrigues prestigiaram o evento. “O 
evento foi um sucesso tanto na organização quanto 
na realização. Todas nós ficamos muito satisfeitas”, 
destaca Rosilene Brandão.

O projeto está focado em 14 países em desenvolvi-
mento. “Vale lembrar que o Brasil foi o único es-
colhido entre todos os países das Américas”, ressalta 
Cristiane do Nascimento, diretora do Sintetel. 

Segundo Briceida Gonzalez, o Brasil foi escolhido 
para o projeto porque possui um grande número de 
mulheres trabalhadoras com o perfil adequado para 
desenvolver e aprofundar nos temas exigidos.

As participantes elogiaram o evento por ter sido 
uma oportunidade de reflexão de temas estrita-
mente ligados às mulheres. Para Cláudia Marques, 
supervisora da Atento, as atividades trouxeram 
grande bagagem de conhecimento agregado a um 
conteúdo muito rico. “Temos a responsabilidade 
de multiplicar o que aprendemos hoje com as com-
panheiras que não puderam comparecer”, afirma.

A atendente da Tel de Bauru, Maria Liege da Silva 
Vieira, afirma que foi muito gratificante ter par-
ticipado do evento. “Foi uma discussão interessante 
para o nosso futuro e ajudou ampliar ainda mais a 
força da mulher no mercado de trabalho”, conclui.

Acesse o site: meusalariomulher.org.br
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Saiba mais
O projeto “Decisões para a Vida” está em andamento em 14 países, co-
ordenado pela CSI (Confederação Sindical Internacional), em parceria 
com a UNI-Global Union, a Universidade de Amsterdã, a Fundação Wage 
Indicator e entidades regionais. No Brasil, o parceiro é o Dieese – Depar-
tamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos.

O projeto tem como foco mulheres jovens, de 17 a 29 anos, que atuam 
em ocupações ligadas aos serviços, como teleatendentes em call centers, 
secretárias, recepcionistas, entre outras. A proposta é fornecer informa-

ções relacionadas a oportunidades de emprego e carreira, família, formas 
de equilibrar a vida profissional e pessoal e, ao mesmo tempo, conscien-
tizar e sensibilizar essas trabalhadoras para questão de gênero no mercado 
de trabalho.

Além de informações disponibilizadas na internet, o projeto envolve, em 
todos os países, um intenso trabalho sindical de entidades e dirigentes 
para debater, com as trabalhadoras, as questões e os problemas que as 
preocupam e apresentar alternativas.

Briceida Gonzalez, da Uni-Global 
Union, destaca a participação do                           
Brasil   no   Projeto

Gilberto Dourado, vice-presidente        
do Sintetel, dá boas vindas às                        
participantes

As coordenadoras pelo Sintetel Rosilene Brandão e Cristiane 
do Nascimento e, ao centro na foto, Cidinha, palestrante e 
diretora do Sindicato dos Bancários-SP

“Ampliamos ainda mais nosso conheci-
mento”, Maria Liege da Silva Vieira da 
Tel Bauru

“Agora vou transmitir todo o conhecimento às colegas na em-
presa”, Cláudia Marques, supervisora da Atento-SP

Trabalhadoras participam de atividade proposta pelos coordenadores                
do  Dieese
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Trabalhadores das lojas da Vivo 
aprovam atuação do Sintetel

No último mês de junho o Sintetel realizou uma 
série de assembleias nas lojas da Vivo de todo o Es-
tado de São Paulo, comandadas em sua maioria pelo 
vice-presidente Gilberto Dourado. Essa é a primeira 
ação sindical realizada nestes locais, já que até pouco 
tempo os trabalhadores das lojas pertenciam a em-
presas terceirizadas e, neste caso, não faziam parte 
da base do Sintetel.

Entretanto, o Sindicato conseguiu a incorporação 
destes trabalhadores pela Vivo, o que, consequen-    
temente, trouxe melhorias nas relações trabalhistas e 
nas remunerações. A data-base da categoria mudou 

de 1º de maio para 1º de novembro. Neste primeiro 
momento, o Sintetel firmou um acordo com a em-
presa exclusivo para as cláusulas econômicas. Entre 
as principais novidades, está a implantação do Vale-
Alimentação.

Reynaldo Cardarelli Filho, diretor regional suplente 
de Campinas, comentou ainda a internalização dos 
trabalhadores ao quadro de funcionário da Vivo. 
“Essa internalização não só agrega valores finan-
ceiros, mas muito mais do que isso. Conseguimos 
a valorização do capital humano e isso não tem 
preço”, comemora. 

“Os benefícios conquis-
tados pelo Sintetel são 
ótimos, ainda mais tendo 
em vista a nossa condição 
antes da internalização        
na  Vivo”. 

Edinei Silva Santos, consul-
tor de negócios 1 da Vivo

“É visível que o Sindicato 
luta e tenta melhorar a nossa 
condição de trabalho. De-
pois da internalização na 
Vivo, melhorou a organiza-
ção do trabalho. Foi a me-
lhor coisa que aconteceu”.

Fernando Ubelar de Olivei-
ra, consultor de negócios 2            
da  Vivo

“Tenho dois filhos, o auxí-
lio creche e o V.A., con-
quistas do Sindicato, me 
ajudarão muito”.

Patty Carla Amancio Miya-
jima, consultora de negócios 
2 da Vivo

“O V.A. é um excelente 
começo. Dá para ver que o 
Sindicato está batalhando 
pelos nossos direitos”.  

Juliana Brito da Silva, loja 
Vivo shopping Bourbon

Acordo Coletivo da TellFree apresenta 
ganho real aos trabalhadores

Em assembleia realizada no dia 11 de junho, os tra-
balhadores da TellFree Brasil Telefonia aprovaram 
o Acordo Coletivo 2010/2011. Pelo documento 
homologado, os funcionários da empresa receberão 
um reajuste salarial de 6% retroativo ao mês de 
maio (que é a data-base da companhia), VR de R$ 
15 (6 horas) e R$ 20 (8 horas) e VA de R$ 150.

Alguns outros benefícios acordados são reembol-

so de 50% do estacionamento ou ônibus fretado  

(limitado a R$ 125) e implantação do Plano de 

Cargos e Salários. “Uma das bandeiras de luta do 

Sintetel é o aumento real, e na TellFree este obje-

tivo foi claramente alcançado com o novo Acordo 

Coletivo”, afirmou Cristiane do Nascimento, dire-

tora do Sintetel responsável pela condução das ne-

gociações com a empresa. Vivo Center Norte

Vivo Campinas Shopping

Vivo Shopping Higienópolis

Vivo Shopping Light

Vivo Shopping Paulista
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Empresas com 
data-base em 

1º de maio
As empresas de telecomunicações com data-
base em 1º de maio não apresentaram pro-
posta e adiaram reuniões por duas vezes, 
demonstrando descaso quando se fala em 
melhoria das condições salariais.

O Sintetel solicita a abertura imediata de 
negociação e não aceitará uma proposta para 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) sem 
aumento real nos salários e  nos benefícios.

Contax apresenta 
proposta de PLR 

e outros benefícios 
A Contax apresentou sua proposta de PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados). 
Será pago 35% do salário nominal vigente 
no mês de maio de 2010, limitado a R$ 
700 para todos os empregados em exercício 
na data da assembleia. Além disso, não será 
compensada a antecipação da PLR conce-
dida em 2009, equivalente a 10% do sa-
lário. A PLR 2010 também será antecipada 
em 10%, limitada ao valor de R$ 200. 

São elegíveis os empregados que trabalha-
ram pelo menos 180 dias no período-base. 
Os que tiverem até 14 faltas injustificadas 
receberão 100% do valor; entre 15 e 20 
ausências 50% e mais do que isso não ha-
verá pagamento. O valor será creditado no 
dia 08 de julho. 

Além disso, será pago abono de R$ 90. O 
vale-refeição para jornada de 180 horas 
passa de R$ 3,60 para R$ 4,00 a partir de 
julho e para R$ 4,40 a partir de dezembro. 
O VR de 200 horas fica em R$ 10,50. O 
auxílio-creche passou a ser de R$ 127,50 
desde junho. As diferenças serão creditadas 
até 15 de julho. 

EMPRESAS 9

Em assembleias realizadas nos dias 20 e 21 de maio, 

os trabalhadores da TGestiona aprovaram por una-

nimidade o Acordo Coletivo 2010/2011. O reajuste 

salarial previsto foi de 6%, o que significa a conquis-

ta de aumento real. O mesmo índice foi aplicado aos 

benefícios de forma retroativa a 1º de abril, data-

base da categoria. 

“Em Mauá os trabalhadores aprovaram por unani-

midade e esperam suplantar as metas de PLR para 

ter um ganho substancial. A redução do valor des-

contado do empregado em função do VR também 

foi muito bem-vinda”, afirmou Mauro Cava de    

Britto, diretor regional do ABC.

Sintetel participa de encontro com representante 
da Telefônica na Colômbia 

Durante o II Encontro de Sindicatos das Transnacio-
nais Espanholas, realizado na Colômbia nos dia 1, 2 e 
3 de junho, os integrantes da Uni Américas que fazem 
partem do setor, como é o caso do Sintetel, foram re-
cebidos pelo vice-presidente de Recursos Humanos da 
Telefônica Colômbia, Juan Carlos Álvarez.

No encontro, Juan manifestou seu compromisso em 
adiantar o processo de negociação coletiva e afirmou 
que não haverá demissões em massa nas empresas da 
Telefônica na Colômbia. Além disso, o vice-presi-

dente se comprometeu a realizar uma teleconferência 
com Álvaro Molina e Cenise Monteiro, ex-secretária 
da Mulher do Sintetel, para analisar a possibilidade de 
a UNI Américas Telecom fazer uma apresentação para 
os trabalhadores da Telefônica na Colômbia sobre a 
UNI e sobre o acordo firmado com a empresa.

Não deixe de acessar o site www.observatoriosindical.org. 
Por meio deste endereço eletrônico será realizada uma 
comunicação permanente e efetiva entre a UNI, os 
sindicatos participantes e os trabalhadores.

Trabalhadores da TGestiona aprovam 
Acordo Coletivo 2010/2011
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A telefonista Ana Maria Gomes ganhou a ação trabalhista 
que move contra a empresa de telemarketing Rio Azul de 
Campinas, na qual exige direitos trabalhistas referente à: 
abonos, auxílio maternidade, férias remuneradas, 13º sa-
lário entre outros benefícios que não recebeu nos meses que 
prestou serviços à empresa. 

A ação foi movida com o apoio do advogado Dr. Edson 
Maciel Zanella (do Jurídico do Sintetel de Campinas) após 
a empresa Rio Azul abrir falência em dezembro de 2007. 

No dia 27 de maio, após negociações com o Banco do Bra-
sil, responsável por contratar a empresa terceirizada, a sen-
tença saiu e foram ressarcidos todos os benefícios da vítima. 
“Foi muito difícil essa fase. Quando a empresa abriu falên-
cia fiquei sem amparo e sem receber nada. O advogado do 
Sintetel foi muito eficiente, o que ajudou na excelente de-
cisão da ação”, declara Ana Maria.

Telefonista ganha ação judicial contra 
Rio Azul A trabalhadora Patrícia Dias da Silva entrou com a ação contra a Mobitel após ser demitida injustamente. 

Conforme o processo, o afastamento previdenciário foi concedido à Patrícia no período de 13/04/2009 a 
26/01/2010. De volta ao trabalho a funcionária foi sumariamente demitida. Por intercessão do Sintetel, a 
Mobitel se dispôs a analisar o caso. 

A empresa decidiu manter a demissão devido às faltas referentes ao tratamento que a funcionária teria que 
efetuar. Em face ao ocorrido Patrícia Dias da Silva ganhou a ação no dia 10 de maio deste ano.

Na audiência foi declarada nula a decisão e disposta a sentença como: a reintegração da funcionária junto à 
empresa Mobitel S/A, sob pena de multa diária, bem como pagar os salários vencidos desde a dispensa até 
a efetiva reintegração, manter as vantagens salariais e normativas concedidas aos demais empregados, com 
reflexos em 13º salários; férias acrescidas de 1/3 e fundo de garantia, entre outros benefícios reintegrados                                                                                                                            
à trabalhadora.

Reintegração na Mobitel de Campinas
Subsede - Campinas

O site traz informações para os profissionais de RH atuantes em call centers com interatividade dos subsiste-
mas de uma central de atendimento, através de um conteúdo fácil. É disponibilizado para o usuário um espaço 
para a publicação de artigos, links, notícias no âmbito econômico, financeiro e trabalhista, divulgação de 
seminários online, disponibilizar e buscar vagas entre outras ferramentas interativas.
Acesse: www.rhcallcenter.com.br

Site RH CALL CENTER

10 SUBSEDES

Subsede do Vale do Paraíba promove futebol 
para trabalhadores da Ability

Nos dias 14 e 16 de junho, os trabalhadores da Ability contaram com dois 
eventos animados para entrar no clima da Copa. Na quarta-feira, dia 14, foi a 
vez do pessoal de Guaratinguetá participar de um campeonato de futebol com 
quadra e comemoração patrocinadas pelo subsede do Vale do Paraíba. 

Já na sexta-feira, dia 16, os trabalhadores da Ability foram à colônia de férias de 

Caraguatatuba para um evento descontraído com futebol e churrasco. 

Em ambas as ocasiões, Gilberto Dourado, vice-presidente do Sintetel, esteve 
presente. “É muito importante podermos proporcionar esses momentos de 
lazer para os trabalhadores da categoria”, afirmou. “Eles trabalham tanto que 
esses eventos são mais do que merecidos”, finalizou Gilberto Dourado.

Na manhã do dia 7 de maio, a subsede de Bauru preparou um café da manhã 
especial para homenagear todas as mamães da categoria. Cerca de 700 mulheres 
da Telefônica e da Tel compareceram à comemoração realizada pelo Sindicato. 

Os eventos, que contaram com a participação de um coral de crianças para ani-
mar as festividades, também tiveram o apoio das empresas, que viram na ocasião 
a oportunidade ideal para sortear alguns brindes para suas funcionárias. 

“Sempre procuramos fazer essas homenagens, pois é preciso estar perto das tra-
balhadoras”, afirmou o diretor regional Jorge Luiz Xavier. “Esta é a função social 
que o Sindicato também deve fazer”, finalizou.

Café da manhã homenageia trabalhadoras no Dia das Mães
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Nona edição de Linha Direta em 
Revista será publicada em julho

E-mail do Sintetel
Agora o Sintetel tem um e-mail para atender ao trabalhador em telecomunicações. 
Essa é mais uma ferramenta interativa que disponibilizamos para você. 

O e-mail será o suporte para receber as notícias do trabalhador e suas atividades 
para a publicação na página “Você no Linha Direta”. 

Não fique fora dessa, comunique-se!

Mande seu e-mail para: imprensa.sintetel@gmail.com 

Novo site em julho
O Sintetel, que nos últimos 
anos tem investido na evolução 
tecnológica dos seus meios de 
comunicação, apresenta agora, 
no mês de julho, o seu site to-
talmente reformulado. Além de 
valorizar mais o layout, a nova 
roupagem do endereço na web 
da entidade facilitará a navega-
ção do trabalhador em todas as                                             
categorias, tornando o processo 
mais intuitivo e dinâmico. Não 
deixe de conferir! Acesse www.sintetel.org

Você no Linha Direta 
Aqui você é o nosso         

correspondente especial! 

O jornal “Linha Direta” criou um espaço 
para você trabalhador em telecomunica-
ções. Uma página inteira será destinada 
para suas publicações, de maneira intera-
tiva, para tornar público acontecimentos 
legais que envolvem o seu trabalho. Você 
poderá divulgar as festas bacanas e temáti-
cas que ocorreram no seu ambiente de 
trabalho, o coffee-break com seus colegas 
de equipe, aniversários na empresa, fute-
bol com colegas de serviço, entre outros 
acontecimentos legais que desejar regis-
trar em nosso jornal. Para interagir é só 
encaminhar as fotos e um breve relato                      
do acontecimento.

O espaço na publicação também será 
reservado para trabalhadores que preten-
dem divulgar suas atividades extracurricu-
lares como: poesias, shows e eventos de 
música, apresentações de teatro ou dança 
e arte em geral. Não se acanhe! Mande um 
portfólio com o seu material de trabalho 
e, mediante análise, daremos o destaque 
que você merece. Divulgue e participe!

O jornal “Linha Direta” é veiculado para 
todo o segmento, com a distribuição ini-
cial de 40 mil exemplares. 

Participe! Envie seu material para                
imprensa.sintetel@gmail.com 

O Sintetel enviará para a casa dos associados uma novíssima edição da 
sua publicação mais nobre. Nesta edição de Linha Direta em Revista, 
a redação do Sindicato enviará uma pesquisa qualitativa para estabele-
cer uma resposta do público ao material. O intuito é saber o que vocês      
gostam e o que desejam que seja melhorado. 

Junto com o questionário também virá uma ficha de cadastro para que 
você receba corretamente a revista em seu domicílio. O método fun-
cionará como uma ASSINATURA GRATUITA e permitirá aos nossos 
sistemas atualizarem os dados dos associados. 

Quem não responder ao 
questionário deixará de re-
ceber as próximas edições 
de nossa publicação. Por-
tanto, não fique de bobeira. 
Responda logo e garanta os 
seus exemplares.

Tem dúvidas sobre a CAT?
A CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) é um formulário que 

o trabalhador deve preencher quando sofrer algum tipo de acidente no 

local de trabalho. A comunicação do ocorrido é obrigatória, indepen-

dentemente da gravidade, e deve ser encaminhada à Previdência Social 

mesmo que não haja afastamento do acidentado. Depois desse procedi-

mento, serão tomadas as devidas providências, como avaliação médica e 

concessão do benefício. 

A entrada da CAT no INSS pode ser feita entre o 16º e 30º dia de afasta-

mento. Os primeiros quinze dias são pagos pela empresa. A partir do 15º 

dia, o trabalhador afastado do emprego recebe auxílio doença do INSS 

e, após a alta médica, possui estabilidade de trabalho de no mínimo 12 

meses. Se a entrada no INSS ocorrer após o prazo, o benefício será pago 

a partir da data de entrada.

Frequentemente chegam ao Sindicato dúvidas sobre a CAT. Por isso, 

no site do Sintetel, na aba “Tire suas Dúvidas”, é possível encontrar um 

texto detalhado, que explica passo a passo o funcionamento da CAT. 

Acesso www.sintetel.org, ou entre em contato com a Secretaria de Segu-

rança, Higiene, Saúde e Medicina do Trabalho do Sintetel pelo telefone             

(11) 3351-8885 ou pelo e-mail marin@sintetel.org.br
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Dicas de Cultura
NOS CINEMAS

Toy Story 3

A animação é um gênero em alta no cinema. De-
pois de seguidos sucesso da Disney/Pixar, o es-
túdio lança este ano o terceiro filme da franquia 
Toy Story. Desta vez, Woody, Buzz e o resto dos 
brinquedos são deixados num depósito quando seu 
dono, Andy, vai para a faculdade. Os brinquedos 
vão morar em uma creche, onde conhecerão novos 
amigos e viverão novas aventuras.

Depois do sucesso dos dois primeiros filmes, que 
chegaram aos cinemas na década de 90, este ter-
ceiro longa-metragem da série surge como o me-
lhor da trilogia. A aprovação da crítica especializada 
é unânime. Entre os textos publicados nos Estados 
Unidos, todos fizeram muitos elogios à produção. 
O público tem lotado as salas de cinema e é com-
plicado encontrar alguma voz contestadora, todos 
parecem encantados com Toy Story 3.  

E não é para menos. Trata-se de um grande filme, 
capaz de encantar crianças e adultos, tocando fun-
do nos que se encaixam na segunda opção. Assim 
como é duro para os brinquedos aceitar o amadure-
cimento de seu dono, e o consequente abandono, 
para o espectador a tarefa também é complicada, 
já que não é fácil presenciar um vínculo tão forte, 
criado há anos, quebrar-se conforme as imagens 
mostram Andy crescendo. 

A animação é extremamente sensível. Os brinque-
dos enfrentam conflitos que provam que a fase 
infantil deles próprios também chegou ao fim, 
por mais que nunca abandonem suas essências. 
O período em que vivem na creche é irretocável, 
intercalando humor de primeira, com ótimas se-
quências de ação, e situações-limites, em uma sutil 
réplica da convivência humana.  

Tarefa complicada a de não se sentir amigo de todo 
aqueles brinquedos e, mais difícil ainda, não se 
emocionar com o necessário desfecho.

EM DVD

Lula – O Filho do Brasil

O filme sobre a história de vida do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, que causou polêmica 
por ter sido lançado em ano eleitoral, chega agora 
em Dvd. Muitos críticos torceram o nariz para a 
obra de Fábio Barreto por considerá-la propaganda 
política. A verdade é que tal afirmação não passa 
de preconceito tolo. Antes de mais nada, é preciso 
deixar claro que Lula - O Filho do Brasil não apela 
para o lado político. Nem mesmo a fundação do 
PT é abordada e cabe ao trabalho de Lula quando 
sindicalista os únicos momentos em que a política 
se faz presente. Se julgado pelos seus aspectos cine-
matográficos, o filme é de grande qualidade.

A história começa com o nascimento de Lula, no 
miserável sertão nordestino, e acompanha sua vida 
até a morte de sua mãe, Dona Lindu (Glória Pires), 
no início dos anos 80. Lula é retratado como um 
ser humano normal – como de fato é – e que possui 
uma história de vida sofrida, alguém que nasceu na 
miséria e que, por seu trabalho, deixou-a no pas-
sado. Lula também é mostrado como alguém que 
erra – o que é imprescindível para que o filme fun-
cione. Não existe santificação de um personagem, 
por mais que o longa opte – às vezes de maneira 
errada - por alterar detalhes da vida de Lula, como 
sua timidez, que trazia tanto problema para ele na 
infância e adolescência.

O diretor Fábio Barreto desenvolve um drama con-
tundente, que não cai no melodrama barato mes-
mo com a existência de passagens feitas para emo-
cionar. A construção dessas cenas não incomoda e 
também não prejudica o filme justamente pelo fato 
de a história ser, de antemão, um drama pronto. 
Glória Pires brilha e emociona ao interpretar uma 
Lindu lutadora, mas pautada sempre por expressões 

de puro esgotamento, de cansaço com a vida. O 
até então desconhecido Rui Ricardo Dias é quem 
interpreta Lula, e seu trabalho de composição foge 
por completo da caricatura.

E assim se constrói a história de vida de um homem 
de grande popularidade mundial, com uma história 
de superação única. Que a discussão política sobre 
os erros e acertos de seu governo fique para um filme 
sobre seus mandatos, e não sobre sua trajetória.

As colônias do Sintetel estão com disponibili-
dade para o uso dos sócios e de seus convida-
dos, sobretudo em meses considerados de baixa 
temporada (março a junho e agosto a outubro).
Para desfrutar do benefício o trabalhador deverá 
ser sócio do Sintetel.O associado poderá levar 
até cinco convidados (é expressamente proibida 
a permanência do convidado sem o associado).

Na Colônia de Praia Grande os sócios aposenta-
dos/remidos terão desconto de 40% nas diárias 
para pagamento à vista, nos meses de março a 
junho, e de agosto a novembro. 

Todas as reservas deverão ser efetuadas através do 
telefone (11)3351-8899 (Sintetel - Secretaria) ou 
pessoalmente na Sede ou Subsede do Sindicato.

Praia Grande – Dr. José dos Santos Neto

Av. Eponina, 320 – Aviação 

Cep: 11725-240 – Praia Grande - SP

Fone: (013) 3481-2142 / Fax: (013) 3481-2142

Acesse nosso site: www.sintetel.org

Venha conhecer a 
Colônia de Férias de 

Praia Grande!


