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SINTETEL ENTREGA PAUTA DE
REIVINDICAÇÕES DAS OPERADORAS
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Dirigentes do Sintetel entregam documentos às empresas Vivo, Tim e Claro.
Veja como foram as composições das Pautas nestas e outras operadoras. Pág 5

CLARO

Regulamentação da profissão de teleoperador

Vote

!
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I
S

Participe da
consulta pública no Senado.
Veja como fazer na Pág 7
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Palavra do Presidente

E

stamos sob fogo intenso do governo contra os direitos dos trabalhadores. Em meio às delações de
práticas de corrupção e diversas outras
denúncias, o governo não muda o foco e
quer sacrificar a classe trabalhadora.
As reformas impostas pelo empresariado levarão os trabalhadores de volta aos
tempos de escravidão.
O governo agride os direitos dos trabalhadores e os direitos sindicais. Para se
ter uma ideia, a reforma trabalhista dis-

pensa o Sindicato nas homologações.
Isso deixará o trabalhador desprotegido.
Já ficou provado que a CLT não é ultrapassada. De acordo com o economista
Marcio Pochmann, desde a consolidação das leis trabalhistas em 1943,
quase 90% dos artigos da CLT foram
modificados. A legislação brasileira é
da mesma época daquelas dos Estados Unidos e da maioria dos países da
Europa. Não tem nada de diferente. É
estranho o argumento de que a CLT é
antiga e ultrapassada. O direito do tra-

balho no Brasil é dos anos 1930. O direito à propriedade privada é de 1850,
mas ninguém diz que ele perdeu a função. Muitas das mudanças importantes
no mercado de trabalho passam longe
da legislação.
Por tudo isso, o Sintetel é contra as
reformas trabalhista e da previdência.
Enfrentaremos junto com os trabalhadores mais esta tempestade.
Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

Transparência

CONTAS APROVADAS

mais lesivos das reformas pelo empresariado. "Quem votar contra os trabalhadores não deve ser reeleito nas
próximas eleições", atentou sobre os senadores que aprovaram a projeto que destrói a CLT. São eles: Marta Suplicy
(PMDB), José Serra (PSDB) e Airton Sandoval (PMDB).
Ao final, outros dirigentes do Sintetel aproveitaram o momento para informar aos presentes sobre as empresas do
setor, o início da Campanha Salarial nas Operadoras e outras questões pontuais.

O

s associados do Sintetel aprovaram por unanimidade o parecer do
Conselho Fiscal sobre o balanço do exercício de 2016 em assembleia realizada em 26 de junho, na sede do Sindicato.

Antes da assembleia, João Guilherme Vargas Netto, assessor sindical do
Sintetel, fez uma análise da atual conjuntura do País. Ele apontou os pontos
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Segue a luta

OBRIGADO, TRABALHADOR!
Gestão atual do Sintetel chega ao final;
em agosto, nova diretoria toma posse

E

m meio a maior crise financeira da história do
País e ainda em contexto de crise política, a
atual diretoria do Sintetel fez o possível para
atender o trabalhador da melhor maneira. Empossados em agosto de 2013, os diretores enfrentaram um fortíssimo contexto adverso no Brasil: escândalos de corrupção, crise de impeachment da
presidente eleita e economia em recessão.
Foi nesse cenário que a diretoria precisou de muito
empenho para, a cada negociação, impedir a retirada de direitos. Conseguimos! Evitamos precarizações ano após ano, mesmo com a tentativa das
empresas.

MAIS LAZER PARA O TRABALHADOR

Praia Grande

Além disso, também tivemos avanços. O Sintetel
fez mobilizações e greves de sucesso. Garantimos pagamentos a trabalhadores de prestadoras
que haviam levado calote das empresas. A greve
de uma semana com os demitidos da Líder é um
exemplo disso. Uma conquista relevante foi o piso
por função nas empresas prestadoras.
Outro avanço importante foi em relação ao projeto
de regulamentação da profissão de teleoperador.
O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está sob análise dos senadores. É
uma caminhada difícil, mas seguimos pressionando. Um abaixo-assinado com adesão de milhares
de teleoperadores do Brasil nos deu força nessa
luta. Precisamos seguir unidos.

Caraguatatuba I

Caragua

tatuba II

po
de cam
Clube

pin
– Cam

as

Clube de ca
mpo – Cam
pinas

Ampliamos a oferta de lazer para a categoria. Agora, além das nossas três Colônias de Férias, contamos com dois
clubes, um em Campinas e outro em
Bauru. Ampliamos nossa oferta de
Convênios. Temos parcerias com faculdades, escolas de idiomas, agências de turismo e uma série de serviços. Está tudo bem fácil de consultar
em nosso site.

Assinatura - Regulamenta Já
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As conquistas realizadas ao longo desses últimos quatro anos e os serviços
disponibilizados ao trabalhador podem ser conferidos no sintetel.org. Acesse já!
3

Negociações

2017

Estudo revela cenário
das negociações em

S

egundo levantamento preliminar feito pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos socioeconômicos), as negociações
coletivas deste ano obtiveram melhora nos resultados na comparação
com o ano passado.
Pode-se perceber uma tendência de melhora gradual no cenário. A inflação
acumulada caiu, mas a economia ainda não se recuperou. Os investimentos
estão tímidos, o que dificulta a conquista de aumentos expressivos. Ainda não
é o cenário ideal para os trabalhadores, mas quem está no mercado de trabalho tem conseguido repor as perdas da inflação.
Na avaliação de especialistas, deve-se levar em consideração o conjunto dos
acordos. Além do percentual de reajuste conquistado, importa a manutenção
de cláusulas sociais sensíveis, como assistência médica. Isso porque, em al-

guns casos, reajustes maiores vieram às custas de perda de outros direitos. O
INPC acumulado até 1º de abril, por exemplo, foi 4%. Veja o resultado de categorias com essa mesma data-base:

CATEGORIA

PERCENTUAL

SENALBA RS

4,57%

Enfermeiros SP

4% - duas parcelas de 2%

Transporte Urbano Rod.MG

4,69%

Plásticos Joinville SC

4,57%

Prestadoras Telecom RJ

4% - duas parcelas de 2%

Prestadoras Telecom SP

5% - duas de 2,5%

Convenção Coletiva 2017/2018
é aprovada nas prestadoras

A

proposta para a Convenção Coletiva 2017/2018 das prestadoras de serviço em telecom foi aprovada pelos trabalhadores. O resultado deu-se pela
somatória de votos das assembleias realizadas em todo o Estado de São
Paulo. Ressaltamos que tivemos um alto índice de abstenções.
Em uma negociação difícil, além da luta por reajuste nos salários e benefícios, o
grande desafio foi frear a intenção das empresas de cobrar 100% do custo dos dependentes no Plano de Saúde. Esta foi a grande vitória das negociações. Conseguimos garantir que elas continuem arcando com metade do valor por pessoa incluída.
Além disso, conquistamos um reajuste de 5% no piso salarial e demais benefícios, o que supera a inflação acumulada no período. O reajuste para os demais
salários, parcelado em duas vezes, será também de 5%. Para saber mais acesse: www.sintetel.org

que
Ability – São Ro

Tel – Bauru
Icomon – Mogi
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Operadoras

De olho no reajuste

começa a Campanha Salarial nas operadoras

O

Sintetel iniciou em junho a
Campanha Salarial nas operadoras com data-base em 1º de
setembro. O primeiro passo foi ouvir e
compilar as reivindicações dos trabalhadores em um único documento que
será entregue às empresas.
Estivemos nos maiores prédios das
grandes operadoras. Uma assembleia na sede da entidade foi realizada para quem trabalha em lojas e
prédios menores. Os trabalhadores
de pequenas operadoras também puderam participar, conforme divulgado
no site do Sindicato.
Após a entrega das reivindicações, as
empresas terão um período para analisar os itens apresentados e, em seguida, iniciarão as negociações para
os respectivos Acordos Coletivos.
Mais de 30 operadoras estão envolvidas. Entre elas estão a Vivo, Claro
S/A, TIM, Nextel e Porto Seguro.
Com o intuito de agilizar o processo
negocial deste ano, iniciamos a Campanha Salarial mais cedo. Esperamos
seriedade das operadoras, inclusive
respeito à data-base.

TIM - Santo André

Vivo - Martiniano de Carvalho

Claro - Rua dos Ingleses

Vivo Campo (2) - Santo André

Vivo - Eco Berrini

E O PPR/2017?

á encerramos as negociações
do Programa de Participação
nos Resultados (PPR) de 2017
com duas operadoras: Vivo e Tim.

J

indicadores serão unificados e todos
terão as mesmas responsabilidades
sobre os resultados. Os detalhes serão divulgados pelo RH da empresa.

VIVO
Conseguimos um adiantamento da
primeira parcela do PPR da Vivo. Ela
foi paga em 28 de julho. As regras continuam as mesmas. Mas, este ano os

Vale reforçar que a parcela final será paga
de acordo com a atingimento de metas. O
valor será creditado até 31 de março.
TIM
No decorrer das negociações, a TIM

tinha a intenção de precarizar diversos itens do PPR. Não permitimos!
Garantimos o pagamento de um salário de antecipação, que este ano virá
mais cedo: em 01/10/2017 de maneira
proporcional (veja detalhes no site).
Além disso, mantivemos o target para
atingimento de 100% das metas em
dois salários.

Elevamos os valores de GD e Monitoria nos casos de afastamento e de
doenças crônicas. Uma grande conquista para as horas difíceis! Vamos
acompanhar e monitorar o andamento do PPR trimestralmente.
Seguimos as negociações com as
demais operadoras. Acompanhe o
andamento no site.

ATENÇÃO!

Em breve, haverá uma pesquisa em nosso site para saber quais itens da pauta de reivindicações são mais
importantes para os trabalhadores. Usaremos o resultado nas negociações.
PARTICIPE E ACOMPANHE O ANDAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES EM NOSSO SITE. ACESSE SINTETEL.ORG
Junho/julho
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Conquistas

GOLAÇO!

Acordo Coletivo da
TGLog garante aumento real no piso salarial

O

Sintetel fechou um excelente
acordo com a TGLog. O piso
salarial terá reajuste de 7,7%.
Isso representa 3,13% de aumento
real. Entre os demais itens, asseguramos reajuste de 100% da inflação do
período. A seguir, os principais itens
do Acordo Coletivo 2017/2018:





Reajuste salarial: 4,57%
VR/VA: o valor facial do tíquete será de R$ 23

Antecipação da 1ª parcela do 13º salário: o recebimento
acontecerá até 30 de agosto de 2017.



Auxílio ao dependente portador de necessidades
especiais: valor mensal de R$ 314,09.

PLR 2017/2018: a negociação
começará em até um mês após a
assinatura do acordo.
Com exceção do VR/VA, cujo pagamento ocorrerá na carga de
agosto/2017, os demais reajustes
foram efetuados em 04/07/2017.

Conhece o Conselho Regional de
Saúde do Trabalhador? Sintetel tá nele!

S

abia que existe um órgão da prefeitura responsável por fiscalizar
e acolher problemas de saúde
do trabalho? É o Conselho Regional de
Saúde do Trabalhador. Entre as funções da entidade está o de estabelecer
o elo entre a doença e o trabalho.
No setor de teleatendimento, regem
as obrigações da empresa não só a
legislação como também o Anexo II
da NR-17. Desde 2004 o Conselho
6

vistoria empresas do setor e pode
aplicar punições. Esse trabalho levou a uma melhoria no equipamento
de ergonomia e proteção individual
em boa parte do teleatendimento.
Entretanto, existem ainda inúmeros
casos de assédio moral e pressões
por metas. Isso pode levar o trabalhador a adoecer no médio prazo em
função de estresses e também de
depressão.

Denúncia
Por isso, casos de condições inadequadas de trabalho, seja no espaço físico ou no comportamento
de supervisores e gerentes, devem ser denunciados ao Sindicato. A vice-presidente do Sintetel
fez parte do Conselho nos últimos
anos. “A única forma do poder
público saber o que está acontecendo de errado nas empresas é
pelas denúncias do trabalhador”,

disse Cristiane do Nascimento.
Ela deixa o cargo no Conselho
e um novo dirigente do Sintetel
assume o posto. Ricardo Martins
já faz um apelo antes mesmo de
sua posse. “Nos mandem as denúncias que tentaremos resolver
com as empresas e se não for
possível acionaremos o Conselho Regional de Saúde do Trabalhador”, finalizou.
Junho/julho
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Teleatendimento

TELEOPERADOR merece reconhecimento da profissão
isso e trazer garantias importantes
para este segmento. O PLC 12/2016
regulamenta a profissão de teleoperador definindo jornada de trabalho, pausas e piso salarial.

TODOS PODEM AJUDAR!
Dê seu voto na consulta pública
que o Senado abriu.

A regulamentação da atividade ajudará a preservar a saúde de quem
atua no setor. Além disso, a lei trará
maior proteção e segurança jurídica
a esses trabalhadores.

A

profissão de teleoperador não é regulamentada. O que significa que a legislação ainda não prevê direitos específicos
relacionados a esta atividade.
Mas existe um Projeto de Lei que pode mudar

Acesse sintetel.org e
clique no link disponível na
área “Comunicado”.
Responda “SIM”.

Após a campanha nacional “Regulamenta Já”, organizada pela Fenattel (federação nacional), o Sintetel
e outros sindicatos do País conseguiram pressionar
os deputados federais, e o projeto foi aprovado na
Câmara. Agora, ele está travado no Senado.

Vamos pressionar os senadores a
votarem a favor dos quase um milhão de
teleoperadores do Brasil!

Aí sim!

Conquistamos mais uma equiparação salarial na Atento Belém

T

rabalho igual, salário igual! Desta vez,
conseguimos corrigir as diferenças salariais na Operação Itaú/Coneg (Bloco E
- 3º andar), na Atento Belém.
Após a intervenção dos dirigentes sindicais, cerca de 40 trabalhadores foram beneficiados com
a equiparação salarial, tanto no turno da manhã
quanto no da tarde.
Vale lembrar que só neste ano já conquistamos
três equiparações salariais no site Belém. E vamos em frente!

O

Equiparação também foi celebrada pelos
trabalhadores do turno da tarde

CIPA mais forte na ATENTO!

s trabalhadores da Atento Santana e Brigadeiro
Galvão agora contam
com três representantes sindicais na CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes).
Em votação expressiva no site
Santana, Tia Rute venceu em
primeiro lugar como titular. Já
Alexandre Rosa será suplente.
No prédio da Brigadeiro Galvão, Luciane Ariza também
foi eleita como cipeira e esJunho/julho

Trabalhadores da operação Itaú/Coneg - manhã
comemoram as correções
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tará de olho nas irregularidades da empresa.
A CIPA tem um importante
papel na vida dos trabalhadores, pois seu objetivo é
prevenir acidentes e doenças
ocupacionais, que são muito
comuns neste setor. Por isso,
qualquer problema ou dificuldade, conte com os representantes do Sintetel eleitos.
Desejamos aos três um excelente trabalho neste mandato!

Tia Rute
Atento Santana

Alexandre Rosa Pereira
Atento Santana

Luciane Ariza
Atento Brigadeiro Galvão
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Reforma Trabalhista

O que você perde com
a Reforma Trabalhista?
 A empresa poderá praticar direitos inferiores aos estipulados em Acordos,
Convenções e na própria CLT. Sozinho você não terá força para recusar ou reivindicar algo melhor!
 A empresa poderá reduzir o seu salário de um dia para o outro.

Com a reforma
trabalhista imposta
pelo empresariado, nós
trabalhadores temos
muito a perder. Veja
alguns exemplos:

 A equiparação salarial pode deixar de existir. Com isso, você poderá ganhar
metade do que os seus colegas que fazem a mesma função.
 Seu chefe poderá parcelar suas férias em 3 períodos à escolha dele.
 Você poderá ficar à disposição da empresa durante todo o dia e só receberá
pelas horas trabalhadas.
 Sua jornada poderá ser de até 12h diárias.
 Você poderá ser demitido recebendo metade da multa e do aviso prévio, sem
direito ao seguro-desemprego.
 Todos os anos você poderá ser obrigado a assinar um documento no qual
você afirma que a empresa não te deve nada. Ou seja, nem adiantará procurar
a Justiça depois. E se procurar, poderá ter que arcar com todas as despesas.

O governo chama isso de modernização. Isso é mentira!
Quem ganha são as empresas, que lucrarão mais.

LUTAR É PRECISO! Veja
exemplos de sucesso
Quando o assunto é resistência, a participação dos trabalhadores é um fator fundamental. Muitos
acusam os sindicatos de não lutar para defender os trabalhadores quando os salários e benefícios
pioram. Será que é verdade? O movimento sindical organiza paralisações e greves há meses, pois
sabe que o trabalhador perderá no futuro. E você? Está aderindo aos movimentos? Eles são importantes e trazem resultado. Quer ver?

1907

Greve Geral, em São Paulo, pela jornada de 8 horas diárias. A greve começou com os operários das indústrias Matarazzo e foi crescendo. Em 15 de
julho, com todas as categorias conseguindo vitórias, a greve acabou.

1917

Greve Geral de São Paulo exigindo aumento de salário, jornada de 8 horas, redução nos aluguéis, direito de organização, normalização do trabalho feminino
e infantil. Os grevistas tomaram conta da cidade por 30 dias.

8

SINTETEL
CONQUISTA
Você sabia que o Sintetel foi o primeiro a conquistar 30 dias de férias para os trabalhadores quando eram oferecidos apenas 20
dias? Depois, esse benefício foi
assegurado a todos. Também fomos o primeiro sindicato a garantir o 13º salário, à época chamado
de Abono de Natal. Somos assim,
um Sindicato forte e pioneiro.
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