
A g o s t o  2 0 1 4 1

T e l . :  1 1  3 3 5 1  8 8 9 9      |     w w w . s i n t e t e l . o r g     |    T e l e c o m u n i c a ç õ e s     |     J o r n a l  A g o s t o  2 0 1 4

Começa Campanha salarial 
no teleatendimento

O Sintetel realizou assembleias em várias empresas 
do setor de teleatendimento para composição da 
pauta de reivindicação para a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2015.                                                       Veja na pág. 5

sintetel luta para manter empregos na 
transição de Contratos das prestadoras
Algumas prestadoras de serviço perderam 
seus contratos de planta interna. O Sindicato 
está chamando todas as empresas, inclusive  
a Vivo/Telefônica, para negociar a transição  
dos trabalhadores.                               Pág. 7

mudanças na polítiCa de atestados e 
deClarações estão suspensas na atento
Devido à união dos trabalhadores com o 
Sintetel, a Atento suspendeu pelo menos até 
a próxima reunião as mudanças que havia 
estipulado para a entrega dos atestados e de 
declarações de horas.                            Pág. 6

pág.4    Vivo/Telefônica inicia negociação com desculpas

pág.7    Sindicato consegue avanços no PPR da TIM

ainda nesta edição:    
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 Palavra do Presidente

A s campanhas salariais 
que realizamos neste 

ano foram marcadas pelo 
endurecimento dos patrões 
nas negociações das Con-
venções e Acordos Coleti-
vos. As empresas alegaram 
dificuldades devido à falta 
de crescimento do País.

Apesar da atitude de algumas empresas, con-
quistamos aumentos reais nos salários nas 
negociações do primeiro semestre, a exem-
plo da Convenção das Prestadoras de Servi-

Campanhas salariais e as prioridades do movimento sindical
ços em Telecom com data-base em 1º de abril.

O Sintetel não se intimida e sempre enfrentará 
todos os obstáculos para garantir dignidade do 
trabalhador. O Sindicato neste momento luta 
para garantir o emprego de 800 trabalhadores 
que pertenciam às empresas que perderam o 
contrato com a Vivo/Telefônica. Negociamos a 
transição desses trabalhadores para as novas 
empresas que assumirão os contratos. Lutare-
mos para que todos sejam realocados.

Neste segundo semestre a luta continua. Esta-
mos em Campanha Salarial no setor de teleaten-
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dimento e nas empresas operadoras como a 
Vivo/Telefônica, Claro e Oi, por exemplo.

Nossa entidade caminha em sintonia com 
todo o movimento sindical. Ao lado da nos-
sa nova Central, a UGT - União Geral dos 
Trabalhadores - e das demais, discutimos a 
implementação de um projeto de proteção 
ao emprego e formas de tornar o movimento 
sindical um dos protagonistas das eleições 
em outubro. Voltaremos a este assunto na 
próxima edição. Boa leitura

Almir Munhoz – Presidente do Sindicato

Festa Julina em Bauru

anote o novo telefone 
da subsede de Bauru: 
(14) 3103-2200

O Sintetel recebeu diversas reclamações de traba-
lhadores da Atento à respeito do não pagamento 

do Programa de Integração Social (PIS). A empresa 
respondeu que o problema ocorreu com todas as em-
presas conveniadas à Caixa Econômica Federal.

De fato, conforme divulgado pela imprensa, uma fa-
lha no sistema da Caixa prejudicou o pagamento do 
PIS aos trabalhadores. As empresas não receberam 

do banco a documentação necessária para a libera-
ção dos recursos em prazo que permitisse o paga-
mento na folha de agosto, referente ao mês de julho. 

Mas, devido à pressão do Sindicato e dos trabalha-
dores, a Atento conseguiu com a Caixa Econômica 
Federal a liberação dos valores e efetuou o paga-
mento aos trabalhadores elegíveis na sexta-feira, 
15 de agosto. 

traBalhadores da atento reCeBem pis 
após Falha da CaiXa eConômiCa Federal

Os trabalhadores da Nextel aprovaram a pro-
posta do PPR/ 2014 em assembleias realiza-

das, de 21 a 29 de julho, em todos os estados com 
sindicatos filiados à Fenattel. 

Este ano a medição dos indicadores será de forma trimes-
tral (o trabalhador saberá a cada três meses se alcançou 
ou não as metas). O Sindicato entende que o novo mode-
lo é mais transparente, pois o trabalhador poderá acom-
panhar os resultados e a porcentagem que irá receber. 

Outra conquista do Sintetel foi a antecipação de 40% 
de salário base a ser creditada em 30 de agosto de 2014. 

Vale lembrar que o PPR está dividido em 80% do resul-
tado da empresa e 20% de avaliação individual. 

ACOrdO COLETiVO
Os trabalhadores aprovaram, em 24 de julho, a 
Pauta de Reivindicações para o Acordo Coletivo 
2014/2016. Entre os principais itens estão: au-
mento real, reajuste digno no VR e inclusão de 
novas cláusulas.

OBS: o Sindicato luta pela alteração da data-base da 
Nextel de outubro para setembro. O objetivo é unifi-
car a data-base de todas as operadoras.

traBalhadores da neXtel aprovam ppr/2014

A regional do Sintetel em Bauru organizou 
uma festa julina. O evento ocorreu em 26 

de julho, no Telesp Clube, e reuniu cerca de 500 
trabalhadores.

Na foto, o ex-diretor do Sintetel Gardel, sua es-
posa Dona Rosa, o deputado estadual Dr. Pedro 
Tobias, o diretor regional Jorge Luiz Xavier, o 
diretor de aposentados de Campinas Gilmar 
Rodrigues e sua esposa Maria José.
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 Prestadoras

sintetel insiste e Conquista 
melhorias no plano médiCo da tel

O Sintetel negociou com a TEL e conquistou 
melhorias no plano médico do convênio 

Intermédica. Após nova reunião entre os diri-
gentes do Sindicato e os representantes da em-
presa, ocorrida em 1º de agosto, as condições 
ficaram mais vantajosas para os trabalhadores.

A boa notícia agora é que, com a negociação feita 
pelo Sintetel, os trabalhadores que mudarem para 
o MAX 300 não precisarão passar por triagem para 
exames e consultas. Além disso, não haverá mais o 
período de carência.

O novo plano custará 15 reais a mais e não haverá co-

participação dos trabalhadores. 

A adesão ao MAX 300 é opcional. O novo plano 
passa a valer a partir de 1º de setembro. Q uem 
preferir pode continuar com o plano atual. Veja 
os valores: 

•  Max 250 – R$ 46,00 (atual) 
•  Max 300 – R$ 61,00 (novo)

“Com o empenho do Sintetel e a confiança do tra-
balhador, conseguimos conquistar melhores con-
dições no plano médico”, afirma José do Paraíso, 
dirigente do Sintetel. 

 José do paraíso, dirigente do sintetel, informa aos trabalhadores sobre a vitória do sindicato na negociação

A Engeset informou ao Sintetel que regularizou 
as pendências do Acordo Coletivo de Trabalho 

2014/2015. O reajuste foi aplicado em julho de maneira 
retroativa a abril, que é a data-base do segmento. 

Entretanto, não houve aplicação do aumento para 
os admitidos a partir de abril de 2014. Nestes casos, 
os ajustes serão feitos pelos gestores conforme a 

necessidade. Isso porque existem casos em que os 
trabalhadores já foram contratados pelos novos va-
lores.

Em relação ao VA/VR, o valor corrigido foi pago para 
utilização em agosto. Em 8 de agosto, a Engeset cre-
ditou no cartão a quantia retroativa referente ao pe-
ríodo de abril a julho.

engeset resolve pendênCias 
do aCordo Coletivo 2014/2015

sintetel discute plano 
médiCo da ability em 
guaratinguetá

devido à grande quantidade de reclamações da 
região do Vale do Paraíba, foi realizada, em 13 de 

agosto, uma reunião para discutir o convênio médico 
da Ability. O foco maior foi a região de Guaratinguetá, 
em função de problemas no atendimento do plano.

Foram apontados diversos problemas como horário 
de atendimento de pronto socorro, especialistas cre-
denciados, entre outros. Ficou acordado que o convê-
nio procurará credenciar mais especialistas e clínicas 
nas regiões nas quais foram apontados os problemas. 
O Convênio solicitou um prazo até 24 de setembro 
para dar a resposta. O Sintetel aguarda o prazo para 
poder voltar a cobrar uma solução.

Participaram pelo Sintetel os diretores Eudes José 
Marques, Lelis Franclin Ribeiro e Nelson Eduardo 
Reis, além de representantes da empresa Ability e do 
Convênio Médico Santa Casa.

Acompanhe notícias 
atualizadas pelo

www.sintetel.org
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  dirigentes do sintetel se reúnem com representantes 
da vivo/telefônica

O Sintetel e a Fenattel entregaram à Claro, em 
8 de agosto, a Pauta de Reivindicações para 

a renovação do Acordo Coletivo 2013/2015. Vale 
lembrar que esse ano serão tratadas apenas as 
cláusulas econômicas. 

“Nossas bandeiras de luta são aumento real no 
salário e nos benefícios”, reforça a dirigente do 
Sintetel e coordenadora nacional da Comissão de 
Negociação, Cenise Monteiro.

Acompanhe o andamento das negociações pelo site.

sintetel e Fenattel entregam 
pauta de reivindiCações à Claro

O Sintetel e a Fenattel se reuniram com a GVT 
para a 2ª rodada de negociações referentes ao 

Acordo Coletivo 2014/2015 (Cláusulas Econômicas) 
e PPR 2014.  O encontro ocorreu em 19 de agosto.

A empresa apresentou a primeira proposta para os 
índices salariais e benefícios. Porém, a comissão de 

negoCiações com a gvt avançam, 
mas ainda estão longe do ideal

Os trabalhadores da Oi de São Paulo aprovaram a 
Pauta de Reivindicações para o Acordo Coletivo 

2014/2015. A assembleia foi realizada em 7 de agosto, 
no auditório da empresa. 

Entre as principais reivindicações estão aumento real, 
reajuste digno no VR e mudança da data-base para 1º 
de setembro. “Os trabalhadores deixaram claro que 
querem atenção da empresa para todos os itens da 
pauta”, disse Aurea Barrence, dirigente do Sintetel.

aprovada a pauta de reivindiCações para o 
aCordo Coletivo 2014/2015 dos trabalhadores da oi

A Comissão Nacional de Negociação da Fenattel 
– Federação Nacional dos Trabalhadores em Te-

lecom -, da qual o Sintetel faz parte, iniciou as nego-
ciações para o Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015 
com os representantes da Vivo/Telefônica. O encon-
tro ocorreu em 6 de agosto, na cidade de São Paulo.

Apesar dos resultados obtidos no primeiro semestre 
estarem dentro das metas estipuladas, já na primeira 
reunião, a empresa afirmou que visualiza um cenário 
econômico negativo para o segundo semestre do ano. 
Antecipando uma desculpa.

O Sintetel e os trabalhadores estão acompanhando as 
notícias na imprensa e sabem que a Vivo/Telefônica 
tem condições de apresentar uma boa proposta e divi-
dir com os trabalhadores um pouco do resultado que 
eles produziram.

Os dirigentes da Comissão Nacional deixaram claro 
que todos os itens da Pauta são importantes e enfa-
tizaram a necessidade de aumento real nos salários e 
benefícios, bem como a unificação de alguns itens que 
ainda estão diferentes entre os estados, os setores ad-
ministrativos e as lojas.

O Sindicato espera que na próxima reunião agendada 
para os dias 27 e 28 de agosto, os representantes da 
empresa, que se comprometeram a apresentar uma 
proposta, venham com números realmente dignos de 
uma grande operadora que respeita e valoriza seus tra-
balhadores.

PPR 2015
Sobre o PPR 2015, o Sindicato firmou um compro-
misso com a empresa de discutir, durante a negocia-
ção do Acordo Coletivo, o Target do PPR, que hoje 
é de 2,2 salários. Diante de todo esse cenário que o 
Sindicato vê como positivo, o valor precisa ser au-
mentado em reconhecimento ao empenho de todos 
os trabalhadores.

vivo/ teleFôniCa inicia 
negociação de aCordo 
Coletivo com pessimismo

 Operadoras

negociações dos trabalhadores recusou  por en-
tender que a multinacional de telecomunicações 
tem plenas condições de melhorar e avançar os 
seus números. “Os trabalhadores dão um duro 
danado, contribuem no crescimento da empresa 
e merecem um reajuste digno”, afirma o dirigente 
do Sintetel e integrante da comissão, Mauro Cava 
de Britto.

PPR 2014 (PaD)
O Sintetel/Fenattel também reivindicou à GVT me-
lhorias no Programa de Participação nos Lucros, o 
PAD, e a definição da data do pagamento.

A empresa recebeu as demandas da comissão e uma 
próxima reunião ficou agendada para 26 de agosto. 

Acompanhe os próximos passos pelo site do Sindi-
cato ou por meio dos boletins.
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setor de teleatendimento iniCia Campanha salarial
O Sintetel realizou assembleias em várias em-

presas do setor de teleatendimento para 
composição da pauta de reivindicação para a Con-
venção Coletiva de Trabalho 2015. Os encontros 
ocorreram durante o mês de agosto com ampla 
participação dos trabalhadores em todo o estado 
de São Paulo.

Entre as principais reivindicações estão aumen-
to real nos salários, vale refeição digno, fim da 
roteirização e garantia de direito nas relações 
homoafetivas.

A data-base da categoria é 1º de janeiro. A Cam-
panha Salarial envolve cerca de 250 mil trabalha-
dores pertencentes a diversas empresas do setor, 
como Atento, Contax, Tivit, Teleperformance, 
Brasil Center, Alma Viva, entre outras. 

O próximo passo será a entrega da pauta de reivin-
dicações ao sindicato patronal para que se dê iní-
cio às negociações.

Acompanhe mais notícias no site sintete.org ou 
nos boletins informativos do Sindicato distribuí-
do nos locais de trabalho.

BaiXada santista recebe o primeiro 
enContro dos aposentados de 2014

O 12º Encontro dos Aposentados da Baixada Santis-
ta ocorreu em 9 de agosto, em Santos. “Quando o 

funcionário se aposenta, a empresa vira as costas a ele. 
Já o Sindicato não esquece, pelo contrário, nós reconhe-
cemos sua importância”, declarou o diretor regional da 
Baixada Santista, Genivaldo Aparecido Barrichello.

Quando questionado sobre o que falta para a terceira 
idade ter mais qualidade de vida, o diretor dos aposen-
tados, Osvaldo Rossato, foi preciso. “A revisão salarial 
do aposentado deve ser um pouco maior que a infla-

ção. Ela tem que ser diferenciada, por exemplo, do 
salário mínimo, pois o idoso tem outros gastos, como 
remédio. Com o benefício baixo, eles acabam, mesmo 
aposentados, trabalhando”.

Após os discursos na mesa solene, o almoço foi servido. 
Durante à tarde, uma banda ao vivo e muita dança, com 
professores profissionais, marcaram o evento. 

O tradicional sorteio de brindes distribuiu prêmios como 
tablets, notebook e TV de 42 polegadas.

Cerca de 60 trabalhadores, entre diretores, de-
legados sindicais e ativistas das diversas em-

presas do setor participaram de um novo módulo 
do ciclo de formação. O módulo 5 do Seminário de 
Orientação e Conscientização Sindical do Sintetel 
foi realizado de 15 a 17 de agosto, na colônia de fé-
rias do Sindicato, em Caraguatatuba.

Essa foi a primeira vez que este novo módulo, que faz 
uma atualização do conteúdo aprendido nos outros 
quatro, foi realizado. Os participantes puderam de 
maneira lúdica e descontraída mostrar o que haviam 
aprendido sobre ação sindical, noções de abordagem, 
mobilização, condução de assembleias e oratória.

traBalhadores 
participam de novo 
mÓdulo dos seminários 
de Formação sindiCal
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apÓs moBilizações, atento suspende mudanças 
na polítiCa de atestados e deClarações

 Teleatendimento

devido à união dos trabalhadores com o Sintetel, a Atento suspendeu as mu-
danças que havia estipulado para a entrega dos atestados e de declarações 

de horas. A empresa entrou em contato com o Sindicato para discutir a questão 
após os protestos e entrega de boletins realizados na porta da empresa na capital 
e nas regionais do Sintetel no Estado de São Paulo. 

Houve uma reunião entre os dirigentes do sindicato e os representantes da 
Atento na quarta-feira, 13 de agosto, para debater todos os pontos denunciados 
no último boletim, inclusive a necessidade de passar por uma nova consulta 
com médicos da empresa. 

desrespeito da alma viva 
está passando dos limites
A Alma Viva tem dado demonstrações de que pouco se importa com o seu 

trabalhador. Existem problemas recorrentes na empresa, denunciados di-
versas vezes pelo Sintetel em reuniões. A Alma Viva sempre promete resolver as 
reclamações, mas não faz nada de fato para solucioná-las. 

São frequentes os casos de assédio moral e sexual e descumprimento da NR-17, 
como restrições em relação ao uso do banheiro. Soma-se a isso o descumpri-
mento da Convenção Coletiva da categoria, o que é crime, já que o documento 
tem força de Lei. A empresa ainda aplicou o reajuste salarial de forma propor-
cional.

Para completar, a empresa tem submetido os novos trabalhadores a treinamen-
to de até 30 dias sem nenhum tipo de remuneração. Essa questão já foi denun-
ciada ao Ministério Público.

O Sindicato já tentou resolver todos esses problemas por meio do diálogo, mas 
essa não é a linguagem que a empresa entende. “Vamos nos preparar para mu-
dar nossa forma de reivindicar nossos direitos e, se for o caso, vamos mostrar 
nosso poder de mobilização e deixar clara nossa indignação”, afirma Fábio Oli-
veira, dirigente do Sintetel.

sintetel conquista avanços 
no ppr da CBCC

O Sintetel conseguiu avanços no PPR – Programa de Participação nos Resultados - 
dos trabalhadores das Casas Bahias Contact Center (CBCC). 

O valor do PPR para os teleoperadores pode chegar até R$ 940. Para os trabalhado-
res administrativos, até R$ 1.200. Em ambos os casos, o pagamento fica condicio-
nado ao atingimento de metas fixadas pela empresa. 

Mediante negociação do Sindicato, os trabalhadores receberão a 1ª parcela do PPR 
em 20 de novembro de 2014.  A 2ª parcela será creditada em 20 de abril de 2015.

  trabalhadores da CBCC vibram com o novo ppr

Entretanto, não houve entendimento entre os representantes sindicais e da em-
presa e uma nova reunião ficou agendada para 25 de agosto. A boa notícia é que, 
até lá, a não aceitação de declarações de realização de exames laboratoriais e os 
novos procedimentos para aceitar atestados médicos estão suspensos.

Por fim, o Sintetel conseguiu da empresa a garantia de que não haverá nenhum 
tipo de punição aos trabalhadores que participaram dos protestos.

   Belém

   santos
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 Mudanças

sintetel negocia transição de
800 traBalhadores de prestadoras

A comissão de negociações do Sintetel e da Fenattel se 
reuniu com a TIM para negociar um novo acordo de 

PPR (Programa de Participação nos Resultados), que terá 
duração de dois anos (exercícios de 2014 e 2015) e traz vá-
rias conquistas e avanços. Veja abaixo:

• Target do prêmio para 100% das metas atingidas: 
1,9 salário para 2014; 2 salários para 2015.

sindiCato consegue avanços  eXpressivos no ppr 2014/2015 da tim

Lembrando que o target para 100% era de 1,8 salário.

• Base de referência salarial do exercício: média 
anual do exercício.

• Antecipação do pagamento da segunda parcela para 
30/05 (ambos exercícios), lembrando que o pagamen-
to da segunda parcela era em 30/06.

• Elegibilidade:   
                                                                                          
2014- Redução de 180 dias para 90 dias para pedidos 
de demissão.

2015- Fim do período mínimo de 90 dias para admi-
tidos e desligados, sendo exigido apenas 15 dias tra-
balhados (direito a pagamento proporcional).

• Antecipação de salários -1,5 salários em cada exercício 
a serem pagos nos meses de dezembro. Essa é a maior 
antecipação de PPR feito entre todas as operadoras.

• Aumento dos valores das faixas de aceleradores 
do CRCs:
a. De 0,40 para 0,70 salário 
b. De 0,30 para 0,50 salário 
c. De 0,20 para 0,30 salário 
d. De 0,10 para 0,20 salário

OBS: estas faixas estão condicionadas a metas de mo-
nitoria.  Metas abaixo de 80 não serão contempladas.

“O Sintetel/Fenattel garantiu aos trabalhadores da TIM, 
na mesa de negociações, por dois anos, um dos melho-
res programas de PPR do Brasil, agora vamos negociar 
o Acordo Coletivo de Trabalho e buscar as conquistas 
que os trabalhadores da TIM almejam e merecem”, afir-
ma Mauro Cava de Britto, dirigente do Sintetel.

A lgumas prestadoras de serviço perderam seus 
contratos de planta interna e, por isso, a Vivo/

Telefônica abriu licitação para determinadas áreas 
do estado de São Paulo. 

As empresas EGS e Seicom, que atuavam nos bair-
ros de Campo Belo, Lapa, Vila Mariana e as cida-
des de Osasco, Jundiaí e Santos, foram substituí-
das pela Hability.

Já a região que atinge a Penha, o Ipiranga, a Zona 
Sul e as regiões do ABC e Alto Tietê, foram assu-
midas pela Seicom. Nestas localidades atuavam a 
Líder, a Huawei e a própria Seicom.

O Sindicato está chamando todas as empresas, inclu-
sive a Vivo/Telefônica, para negociar a transição dos 
trabalhadores para aquelas que ganharam a licitação. 

da de trabalho e outros direitos praticados.

Dirigentes do Sintetel visitaram as bases para esclarecer aos 
trabalhadores sobre as verbas rescisórias e sobre a transição. 

Além disso, ratificará com as empresas a garantia 
dos direitos legais das  rescisões, a obrigação do 
cumprimento da Convenção Coletiva de Traba-
lho, a manutenção dos salários, benefícios, jorna-

  lider - santo andré   lider - ipiranga
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preoCupação Com desigualdade 
no mundo aumenta, enquanto 
índiCes no Brasil melhoram
estudo recente do departamento intersin-
dical de estatística e estudos socioeconô-
micos (dieese) aponta o Brasil como exem-
plo para os países ditos desenvolvidos em 
termos de redução da desigualdade social. 

apesar da melhora, é certo que o Brasil 
continua apresentando altos níveis de de-
sigualdade, porém deve-se considerar que 
o aprofundamento das desigualdades eco-
nômicas e sociais alcançou, no período re-
cente, lugar de destaque entre as maiores 
preocupações globais, especialmente nos 
países de capitalismo avançado.

tais países, especialmente da europa 
e os eua, apresentam a partir da década 
de 1950 queda na desigualdade, que se 
estende até a década de 1970 ou 1980, 
quando de sua reversão, o que, segundo o 
estudo, remonta ao processo de descons-
trução da arquitetura econômica e política 
que serviu de sustentação aos "anos dou-
rados" do capitalismo do pós-guerra. 

segundo o estudo, nos dias de hoje, 1% 
das famílias mais ricas detém aproximada-
mente 46% da riqueza mundial, enquanto 
a metade mais pobre da população do glo-
bo possui uma riqueza inferior à apropria-
da pelas 85 pessoas mais ricas do mundo. 

esses resultados são a prova de que um merca-
do de trabalho favorável, conjugado a políticas 
públicas eficientes, pode reduzir a desigualda-
de social e melhorar o bem-estar da população. 

no Brasil, no entanto, os desafios permanecem 
pelo alto nível de desigualdade social, sendo 
importante, por exemplo, uma reforma tribu-
tária que permita mais progressividade nas tri-
butações e ampla discussão na sociedade so-
bre as causas e efeitos dessa desigualdade.

notas do

dieese

Portadores de deficiência ou reabilitados no 
mercado de trabalho, dia a dia de um cabista e a 

Festa do Teleoperador são os últimos temas do pro-
grama de TV na WEB Ponto de Encontro.

O primeiro apresenta um panorama da Lei de Cotas 
para pessoas com deficiência ou reabilitados no 
mercado de trabalho. “O que garante a inclusão é 
ter um local em que as pessoas sejam respeitadas 
da forma que elas são”, declarou o convidado em 
estúdio Carlos Clemente, coordenador do Espaço 
Cidadania. 

Já o programa dedicado ao cabista tem como foco o 
trabalho de Roque Martins e Gorette Martins. Eles 
são casados e há 23 anos trabalham juntos nessa pro-
fissão. A equipe de reportagem acompanhou o traba-

lho subterrâneo do casal, que explica todo o processo 
da instalação e reparação dos cabos telefônicos.

A tão esperada Festa do Teleoperador também é  
tema do Ponto de Encontro. Além de imagens da 
festa, tem um bate-papo com os teleoperadores, 
que revelam histórias que acontecem com eles 
nas  empresas.

No quadro Se liga na dica! tem dicas de exposição e 
para amantes dos direitos dos animais. Tudo de graça!

E tem muitos outros temas que o Ponto de Encon-
tro já abordou como fator previdenciário, violência 
contra a mulher e assédio moral. Sem contar os que 
ainda estão por vir. Fique atento! Para saber mais 
acesse sintetel.org.

assista ao ponto de enContro e se inForme 
sobre questões soCiais e traBalhistas

Para “curtir”, basta acessar a página 
do Sintetel no Facebook

facebook.com/sintetelbrasil

O Sintetel também está no Twit-
ter.   Siga a gente! 
   @Sintetel

Curta a página do sintetel no Facebook
Em convergência com as mídias sociais, o Sintetel criou uma 
nova página no Facebook, rede social sensação da internet. 

Após “curtir” a página, o usuário receberá de forma dinâmi-
ca informações sobre a instituição, as atividades do setor e a 
agenda de eventos. O canal também permitirá um estreita-
mento nas relações entre a entidade e o trabalhador. 

Entre os serviços disponibilizados pela rede, está o envio de 
mensagem direta e reservada para o Sindicato, visualização 
das informações postadas diariamente, agenda de eventos, 
fotos e informações sobre o Sintetel.  

 Web TV

   tem programa especial voltado aos teleoperadores    você sabe o que faz um cabista?


