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 Palavra do Presidente

Nesta edição, traze-
mos a vocês diver-

sas notícias sobre os re-
centes acordos coletivos 

e as negociações que estão em andamento.

Quero chamar a atenção em especial para 
dois temas. Em primeiro lugar, a consequên-
cia de uma eleição para deputados federais 
em um cenário pulverizado do movimento 
sindical, de certo modo confuso na ação, que 
resultou na redução da bancada sindical e do 
número de parlamentares que poderiam atu-
ar como nossos aliados na Câmara Federal.

Segundo o DIAP - Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamentar, a propor-
ção da bancada sindical foi reduzida quase à 
metade: de 83 para 46 deputados. Foi eleito 

o Congresso mais conservador desde 1964. 
Dessa forma, existem poucas chances de 
avanço nas discussões das pautas sociais.

Outro tema é o panorama do mercado de 
telecom no Brasil. Compras, fusões e au-
mento de lucros sinalizam mais aperto so-
bre os trabalhadores. As empresas insis-
tem em ampliar suas margens de lucros, 
mesmo com o peso cada vez menor do va-
lor de salários e benefícios nos resultados 
consolidados das mesmas.

Tudo isso quer dizer que deveremos intensifi-
car ainda mais a nossa luta nas campanhas sa-
lariais, o que fará de 2015 um ano de muita luta.

almir munhoz
Presidente do Sindicato

2015 será um 
ANO de MuITA luTA Após a entrega do abaixo-assinado pela regula-

mentação da profissão de teleoperador, o Pro-
jeto de Lei (PL) de autoria do deputado Jorge Bittar 
(PT/RJ) foi aprovado na Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio.

Agora o PL, de número 2673/2007, chega à Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania. O 
relator responsável é o deputado Eli Correa Filho 
(DEM-SP), que deu parecer favorável ao projeto.  
Por ter caráter terminativo, caso seja aprovado na 
CCJ, o PL seguirá diretamente para o Senado sem 
passar pela Câmara e seguirá todos os trâmites até 
a sua votação.

Em caso de aprovação, o projeto vira lei e garantirá 
que a jornada de trabalho do teleoperador seja de 
até seis horas diárias, com intervalos intrajornada, 
folgas intercaladas nos finais de semana e a remu-
neração não poderá ser inferior ao salário mínimo.

Todos os 22 sindicatos filiados à Fenattel, incluído 
o Sintetel, estão empenhados na luta pela aprova-
ção do projeto.

D ados do DIEESE apontam que os benefí-
cios do teleoperador são extremamente 

baixos. O teleoperador recebe salário abaixo da 
média do brasileiro com mesma escolaridade.  
Além disso, enfrentam dificuldades com os “be-
nefícios” salariais – se é que podem ser chama-
dos de benefícios. 

Uma refeição em restaurantes pode chegar, em 
média, a R$ 30,00 nas capitais do Sudeste, nas 
quais ainda se concentra o maior contingente des-

ses trabalhadores. Já o VR do teleoperador varia 
entre R$ 6,00 e R$ 7,00, para jornada de seis horas, 
sem contar o tempo gasto no transporte público. 

Que refeição é possível comprar com esse valor, 
para trabalhadores que ficam mais de 7h/8h longe 
de casa?  Parece piada, mas o VR que serviria para 
fazer refeições, não chega ao valor de um prato de 
comida no Centro de São Paulo. É um vale -coxi-
nha  que  os  gestores  do  setor adoram mostrar 
como “benefício”.

ESTudO do dIEESE rEVElA que benefícios do setor 
de TElEATENdIMENTO estão AbAIxO dO MErCAdO

PrOjETO quE rEGulAMENTA A 
PrOfISSãO dE TElEOPErAdOr 

ESTá NA CâMArA fEdErAl
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Os trabalhadores da Claro aprova-
ram a proposta de Acordo Coleti-

vo 2013/2015 negociada entre o Sintetel 
e a empresa. Cerca de 900 trabalhadores 
participaram em 8 dezembro da maior 
assembleia já realizada na empresa. 

O reajuste salarial será de 7% para quem 
ganha até R$ 5.000 e de 6,59% para 
quem recebe mais do que esse valor. 
O piso salarial também será reajustado 
em 7%. Com isso, a grande maioria dos 

trabalhadores terá aumento real (acima 
da inflação) nos salários. 

O programa alimentação terá ganho 
real ainda mais expressivo. O aumento 
será de 8,67%. Entre os demais itens, os 
auxílios educação-infantil e educação 
especial terão reajustes de 6,59%.

É importante lembrar que os aumen-
tos são retroativos a 1º de outubro. As 
diferenças no salário e no programa 

TrAbAlhAdOrES da ClArO APrOVAM por 
grande maioria o NOVO ACOrdO COlETIVO

Os trabalhadores da Embratel apro-
varam, por grande maioria, a pro-

posta para o Acordo Coletivo 2014/2015. 
A assembleia ocorreu em 5 de dezembro. 
Os dirigentes do Sintetel Edna, Fábio, 
Leo e Milanez conduziram a assembleia. 
Eles tiveram o auxílio dos assessores 
Toschi, Valtenice, Juruna e Gabriel.

A seguir, os principais itens do novo 
Acordo Coletivo aprovado:

REAjuStE SAlARIAl
Reajuste de 7% nos salários base para 
quem ganha até R$ 5.000,00 e de 6,59% 
para quem ganha acima de R$5.000,00. 
O piso salarial será reajustado em 7%.

trabalhadores da Oi aprovaram a 
proposta para o Acordo Coletivo 

2014/2016. A assembleia foi realizada 
em 5 de dezembro. O documento é 
válido por dois anos com revisão das 
cláusulas econômicas em 2015. 

A proposta negociada entre a empre-
sa e a comissão nacional de negocia-
ção, da qual o Sintetel faz parte, garan-
tiu aos trabalhadores que atuam na 
Planta Interna a redução da jornada 
para 40h semanais, que será aplicada 
a partir de 1º de setembro de 2015. 

O reajuste salarial de 7% (acima da in-
flação) para quem ganha até R$ 2.500 
e de 6,34% para quem recebe acima 
desse valor será aplicado a partir de 1º 
de dezembro de 2014. 
Os trabalhadores de São Paulo com 
jornada de 6h receberão o tíquete re-
feição de R$ 19,98. Já quem trabalha 
8h terá tíquete de R$ 28,30. O reajuste 
será retroativo a 1º de novembro.

A antecipação de 50% do 13º salário 
de 2015 e mais R$ 525 (com copar-
ticipação de R$ 1) a título de Abono 
Compensatório serão depositados 
aos trabalhadores após cinco dias da 
assinatura do Acordo Coletivo. Além 
disso, será creditado em 10 de janeiro 
meio salário nominal como antecipa-
ção do Placar/PPR 2014. 

 “As negociações foram difíceis. Mas 
conseguimos aumento real, redução 
de jornada de trabalho para a planta 
interna, entre outros avanços”, expli-
ca Aurea Barrence, dirigente do Sinte-
tel que participou das negociações. 

alimentação serão depositadas em 
23/12/2014. No caso dos demais benefí-
cios, conforme solicitação de reembol-
so feita pelo trabalhador. 

Fábio Oliveira, diretor do Sintetel e 
membro da comissão nacional de nego-
ciações, foi o responsável por conduzir 
a assembleia. Junto a ele, estiveram os 
diretores Milanez e Paulo, os delegados 
sindicais Miriam e Dermival e os asses-
sores Gabriel e Valtenice. “Explicamos 
aos trabalhadores que o Sindicato en-
tende que o reajuste salarial deveria ser 
igual para todos, independente da faixa 
salarial.  Conseguimos alavancar o valor 
do programa alimentação que estava de-
fasado há algum tempo”, explica Fábio.

SINDICAtO CONQuIStA A 
muDANçA DA DAtA-BASE
Outra importante conquista no novo 
Acordo é a alteração da data-base. A 
partir de agora, a Claro faz parte do 
grupo de operadoras com data-base 
em 1º de setembro. 

TrAbAlhAdOrES da EMbrATEl aprovam
ACOrdO COlETIVO com GANhO rEAl

ACOrdO COlETIVO 
da OI PrEVê rEduçãO 

de jOrNAdA para 
planta INTErNA

PROgRAmA AlImENtAçãO (tR + tA) 
Manutenção do atual valor diário 
de R$29,95 (valores mensais de R$ 
659,00 ou R$ 743,80, conforme a jor-
nada de trabalho) com pagamento 
de cesta especial extra no valor de R$ 
500,00 a ser realizado uma única vez 
no mês de dezembro/2014. A aplica-
ção dos reajustes é retroativa a 1º de 
novembro de 2014.    

DEmAIS ItENS
• Auxílios educação-infantil e educa-
ção especial terão aumento de 6,34%. 

• Antecipação do PPR 2014: Antecipação 
de 100% do salário nominal, para traba-
lhadores com mais de 90 dias de trabalho. 
 
• Antecipação da 1ª parcela do 13º Salá-
rio de 2015: em 16 de janeiro/2015.

• Data-base 2015: Alteração da data 
base do Acordo Coletivo de Trabalho 
para o dia 1º de setembro.
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 Campanha Salarial

Reajuste salarial: 7%, retroativo 
a setembro/14.

Va/VR adm: 6,50% retroativo a 
setembro/14.

Va/VR lojas: 6,50% retroativo a se-
tembro/14 e um segundo reajuste de 
9,50% em junho/15.

auxílio Refeição em hora extra: 
mesmos índices e datas de correção 
do VA/VR.

auxílio creche/Babá adm: 6,35% 
retroativo a setembro/14 e um segun-
do reajuste de 15,33% em julho/15. 

Para as lojas: reajuste de 6,35% re-
troativo a setembro/14 e um segundo 
reajuste de 19,72% em julho/2015.

Benefícios de auxílio creche 

especial, auxílio funeral e que-
bra de caixa: 6,35% retroativo a 
setembro/14.

ASSIStêNCIA méDICA

Lojas: a partir de janeiro/15 o des-
conto da mensalidade será de 1,0% 
do salário base por grupo familiar. A 
partir de 1º de julho/15, a mensalida-
de será de 1,5% do salário base.

administrativo: A partir de 1º de 
julho/15, a mensalidade será de 1,5% 
do salário base.

Coparticipação: A partir de 
janeiro/15 a coparticipação será 
de 20% sobre o valor de tabela 
de consultas, exames simples e 
pronto socorro e de 10% sobre o 
valor de tabela de terapias.

ACOrdO COlETIVO na VIVO/TElEfôNICA
 garante rEAjuSTE de 7%

O Sindicato realizou assembleias de 
composição de Pauta com todas as 

operadoras com data-base 1° de setem-
bro e protocolou a Pauta de Reivindica-
ções, com 103 cláusulas, em 30 de junho 
2014. De lá para cá foram realizadas duas 
reuniões com a Algar Telecom.

A primeira reunião ocorreu em 22 de 
setembro de 2014. Na ocasião, foram 
analisadas as cláusulas sociais e ficou 
para a reunião seguinte a análise das 
clausulas econômicas e o pagamento 
da Participação dos Lucros e Resulta-
dos 2014.

Na reunião seguinte, em 6 de outubro, a Al-
gar Telecom afirmou que, referente ao rea-
juste salarial, não seria possível nem aplicar 
o INPC do período (6,35%). Porém, para 
benefícios, propôs o reajuste do INPC inte-
gral. O Sintetel reafirmou que quer a aplica-
ção do INPC integral + 3% de aumento real.

No vale-refeição e reajuste alimenta-
ção, o Sindicato reivindica a redução da 
coparticipação de 10% para 1% ao mês. 
Para as demais cláusulas, as discussões 
continuam com o objetivo de melhorar 
a redação e incluir novas. A próxima reu-
nião está marcada para 16/12/2014.

SINTETEl força NEGOCIAçãO com AlGAr TElECOM

Os trabalhadores reunidos em assembleias convocadas pelo Sintetel apro-
varam, por maioria, a proposta para o Acordo Coletivo 2014/2015. As as-

sembleias ocorreram de 25 a 27 de novembro.

VEjA OS PRINCIPAIS ItENS DA PROPOStA APROVADA

  Vivo Eco berrini

  loja Shopping Paulista

SINtEtEl RECEBE 
REClAmAçÕES DuRANtE  
AS ASSEmBlEIAS

O Acordo Coletivo foi aprovado, mas 
os trabalhadores trouxeram reivindi-
cações e reclamações:

• Plano odontológico de qualidade para 
todos (atualmente existem dois mode-
los diferentes);

• Equiparação salarial: trabalhadores de 
alguns setores executam as mesmas ati-
vidades, porém com salários diferentes;

•Trabalhadores em atividade externa 

não conseguem acessar a VPN para mar-
car o ponto;

• Sobreaviso: quando trabalhador é 
acionado para cumprir sua função de 
madrugada, a empresa não está respei-
tando às 11 horas para iniciar uma nova 
jornada;

• Horas extras cumpridas no sábado que 
deveriam ser pagas são colocadas indevi-
damente no banco de horas;

• Os trabalhadores das lojas reclamam da 
qualidade do plano de saúde enfermaria;

• Problemas em escala de revezamento.
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APrOVAdO Acordo Coletivo na NExTEl

A proposta para o Acordo Coletivo 2014/2015 da 
Nextel foi aprovada pela maioria dos trabalha-

dores que participaram das assembleias. A data-base 
da empresa é 1º de outubro e as diferenças salariais 

SINTETEl CONquISTA índices hISTÓrICOS em NEGOCIAçãO com a TIM

Os trabalhadores da TIM aprovaram o Acordo 
Coletivo 2014/2016, que incluiu 25 novas cláu-

sulas sociais e um reajuste de 9% para os pisos sala-
riais de call center. As assembleias foram realizadas 
em 17 de novembro, em Santo André e em São Paulo.

Esses 9% garantem a esses trabalhadores um aumento 
real de 2,65%. A firme negociação do Sintetel garantiu 
aumento real para quase todos, com exceção apenas 
dos managers que tiveram a reposição da inflação do 
período. Vale ressaltar que este grupo de trabalhado-
res era preterido do reajuste até pouco tempo atrás. 

O Sintetel já havia conquistado um avanço de 20% no tar-
get do PPR da TIM para os próximos dois anos (10% a cada 
ano), o que já garantiu um ganho real de 0,83% por ano.

A mais recente conquista foi para os consultores de 
call center. Eles tiveram um avanço expressivo no ace-
lerador passando de 0,40% para 0,70% no atingimen-
to das metas, o que dá um ganho de 30% de um salário. 
Isso equivale a mais 2,5% de ganho real mensal. Para 
este grupo, que são mais de cinco mil trabalhadores, 
só de PPR o ganho real mensal pode chegar a 3,33%.

• Licença para empregadas vítimas de violência 
doméstica 
 
• Inclusão dependente legal – filhos de relações 
homoafetivas 
 
• folga prêmio por tempo de empresa 
 
• redução da jornada para empregados com 
sequelas decorrentes de lEr/dOrT 
 
• Folgas no final de ano – folgas remuneradas 
nos dias 24 e 31 de dezembro 
 
• Parcelamento de férias para empregados 
maiores de 50 anos 

Veja abaixo mais avanços conquistados pelo Sintetel nas cláusulas sociais:

Os auxílios creche e ao filho portador de deficiência 
foram reajustados em 8%. O VR do call center passa-
rá para R$ 15, ou seja, reajuste de 7,1%. O VR das lojas 
passará para R$ 20,50. Isso equivale a uma correção 
de 7,9%. Os demais trabalhadores terão o valor do VR 
alterado para R$ 24.

• Combate a discriminação 
 
• Dependente cônjuge ou companheiro – 
reconhecimento do marido ou companheiro 
da empregada nas mesmas condições em 
que se reconhece esposa ou companheira. 
Serão também reconhecidos como depen-
dentes companheiros(as) do empregado(a) 
que mantenham com os mesmos relações 
homoafetivas.
 
• Dia do aniversário (happy day) – folga 
remunerada no dia útil de seu aniversário 
 
• Salva guarda dos pré-aposentados

serão creditadas na folha de pagamento de novem-
bro de 2014.

“Apesar das dificuldades nas negociações devido 
à atual situação financeira da empresa, consegui-
mos melhorar alguns benefícios”, explica Cristia-
ne do Nascimento, vice-presidente do Sintetel e 
coordenadora da comissão de negociações com a 
Nextel. 

 SEguEm OS PRINCIPAIS ItENS:
Reajuste de 6,59% (INPC acumulado do período: 10/2013 
a 09/2014) para os salários de até R$ 8.000. Para os salá-
rios acima, o aumento será no valor fixo de R$ 527. 

Reajuste de 6,59% no Vale Refeição / Alimentação para 
as jornadas de trabalho de 8h e 6h.

Reajuste de 9% no Auxílio Creche, passando para R$ 
300 por filho.

Auxílio Dependente Especial será reajustado em 50% 
passando para o valor de R$ 600 por dependente.

Cartão Presente – Uma carga com valor adicional de 
R$ 300 para trabalhadores com jornada de 6h e R$ 
600 para quem faz jornada de 8h. O crédito será efe-
tuado em 15 de dezembro para todos os colaborado-
res até o nível de coordenador. 

  Santo André

  TIM – Lapa

  TIM – Morumbi
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trabalhadores da GVT de Guarulhos paralisa-
ram as atividades para exigir da empresa a solu-

ção de diversos problemas. O protesto ocorreu em 7 
de novembro, das 7h até as 13h.

Diante da pressão do Sindicato e dos trabalhado-
res, que ficaram parados, a empresa se reuniu com 
o Sindicato e com os trabalhadores para ouvir as 
denúncias e propor soluções. 

A empresa afirmou que repudia e não tolera toda e 
qualquer prática de assédio moral e atuará de forma 
efetiva caso alguma situação se comprove. A GVT se 
comprometeu a solucionar, também, o problema de 
punições indevidas, caso elas realmente existam. 

As folhas de ponto mensal serão disponibilizadas na pri-
meira semana de cada mês. A empresa ainda ficou de ava-
liar a falta de equipamento e uniformes e a promoção de 
auxiliares que exercem outra atividade. 

Outros problemas, como a falta de pagamento do 
VR em horas extras, já foram solucionados após a 
manifestação. A empresa ainda passou a disponi-
bilizar relatórios referentes ao PIV e horas extras e 
passou a realizar semanalmente reuniões entre tra-
balhadores e supervisores para apresentar resulta-
dos, inclusive os de PIV e status de horas extras.

Além da solução destes problemas, o Sintetel soli-
citou que a empresa discuta as métricas do PIV (va-
riável) e as divulgue a todos os trabalhadores e ao 
Sintetel de forma transparente. 

Após ouvirem as reclamações, imediatamente a em-

 Protesto

TrAbAlhAdOrES dão basta e PArAlISAM GVT de GuArulhOS

presa disponibilizou uma equipe de RH para aten-
der individualmente cada trabalhador.

SINDICAtO NEgOCIA E tRABAlhADORES 
NãO SERãO PuNIDOS
A empresa garantiu que não haverá nenhum tipo de 
represália aos trabalhadores que participaram da 
paralisação, bem como aplicação de qualquer me-
dida ou desligamento com relação à participação do 
movimento sindical ocorrido em 7/11. 

Os trabalhadores da GVT aprovaram a proposta 
para o Acordo Coletivo 2014/2015 negociada en-

tre o Sintetel e a empresa. As assembleias foram rea-
lizadas no início de dezembro. Para empregados com 
salários de R$ 726,00 será aplicado reajuste de 8,68%, 
o que equivale ao INPC acumulado no período mais 
ganho real de 2,33%.

Para os demais empregados, excluindo os gerentes e 
gerentes SR, o reajuste será de 7%, com ganho real de 
0,65%. Para os gerentes e gerentes SR, o percentual 
será de 6,35%, o que repõe a inflação do período. 

A partir de 1º dezembro de 2014, a GVT praticará piso 

salarial normativo de R$ 800,82 para auxiliar LA e de 
R$ 943,32 para instaladores LA. 

Além disso, como a data-base da categoria é 1º de se-
tembro e o reajuste será aplicado a partir de dezembro, 
a empresa pagará um abono. Atendente, Operador de 
Atendimento, Instalador LA, Instalador LA PL, Repara-
dor LA, Auxiliar LA, Cabista OSP e Oficial OSP recebe-
rão 40% do salário base vigente em novembro de 2014. 

Para os demais cargos, incluindo gerente de contas, 
gerente de negócios e gerente de produtos, indepen-
dente do nível, excluindo os gerentes e gerentes SR, o 
valor será de 24% do salário base vigente em novem-

bro de 2014. Por fim, os gerente e gerente SR receberão 
19,05% do salário base vigente na mesma data. 

Os vales alimentação e refeição serão reajustados em 
6,35% a partir de 1º de dezembro. Entre as demais cláu-
sulas, o limite de reembolso do auxílio creche/pré-
-escola passa a ser de R$ 422,45 e o auxílio dependente 
especial passa a ter o valor limite de R$ 603,50.

O pagamento das diferenças da data-base referentes aos 
meses de setembro, outubro e novembro de 2014 e aos be-
nefícios auxílios creche/baba, filho PNE, condutor, locação 
de veículo, VA/VR e cesta básica, conforme a elegibilidade, 
será pago juntamente com o abono em 19 de dezembro. 

ACOrdO Coletivo da GVT é APrOVAdO
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 Conquistas

EVENTO marca o 
INíCIO das ATIVIdAdES 
ESPOrTIVAS de 2015

uma parceria entre a direto-
ria Social e a secretaria de 

Esporte, Cultura e Lazer realizou 
um evento de confraternização 
entre os trabalhadores de diversas 
empresas do setor, como Atento,  
Icomon, RM e Líder.

O evento ficou marcado como ponta-
pé inicial às atividades para 2015. “Ano 
que vem teremos um torneio estadu-
al de futebol society, além de muitos 
outros que agitarão a categoria, aguar-
dem”, declaram Fábio e Maria Edna 
responsáveis pelas atividades.

Os trabalhadores da TEL foram 
surpreendidos ao ver que haviam 

sido descontados valores que variavam 
de R$ 50 a R$ 500 de seus salários. Al-
guns trabalhadores tiveram 50% do sa-
lário descontado.

A TEL não tinha explicação para o ocor-
rido. O setor de RH disse que havia acon-
tecido um problema no sistema e que 
apuraria a situação num futuro próximo. 

O Sintetel, entretanto, exigiu a imediata 
solução.  “A empresa descontou o que 
queria do trabalhador, não deu satisfa-

ção e só devolveria quando quisesse? 
Não permitiríamos tal abuso”, conta Jor-
ge Luiz Xavier, diretor Regional de Bauru.

Em 13 de novembro, os dirigentes do 
Sintetel foram à porta da empresa para 
decidir com os trabalhadores quais se-
riam os rumos da luta. Na sequência, o 
Sintetel se reuniu com a empresa, que 
se comprometeu a devolver os créditos. 

Os trabalhadores foram reembolsados 
dias depois. “Fizemos a nossa parte. 
Mexeu com o trabalhador, mexeu com 
o Sindicato”, afirma Jorge Luiz Xavier.

 Regional de Bauru
SINdICATO tem atuação fIrME e TEl 
COrrIGE os dESCONTOS INdEVIdOS

A proposta orçamentária para 2015 foi 
aprovada pelos associados do Sin-

dicato. A Assembleia Geral Ordinária foi 
realizada no final de novembro, na sede 
da entidade, conforme edital publicado 
no dia 10 do mesmo mês no Jornal Agora.

Na ocasião, o assessor sindical João 
Guilherme Vargas Netto fez uma análi-
se da atual conjuntura política e falou 

sobre as perspectivas do movimento 
sindical para o próximo ano. 

Após a realização da assembleia, os 
dirigentes do Sintetel esclareceram as 
dúvidas com relação às Campanhas Sa-
lariais em andamento. Almir Munhoz, 
presidente do Sindicato, cumprimen-
tou os sócios presentes e desejou a to-
dos boas festas.  

PrOPOSTA OrçAMENTárIA para 2015 é APrOVAdA

  diretor regional do Sindicato decide com os trabalhadores os rumos da luta

SINTETEl pressiona e CONquISTA jOrNAdA 
de 40 hOrAS semanais na SEICOM

Diante de todo o trabalho de insis-
tência do Sintetel, enfim a Sei-

com atendeu a reivindicação e, a partir 
de 1º de dezembro, a jornada de traba-
lho passará para 40 horas semanais. A 
decisão beneficia 409 trabalhadores 
do contrato da planta interna.

Também ficou acordado que a empre-
sa apresentará uma escala de trabalho 
definitiva. A data prevista para o início 
será 01/03/2015.

O Sindicato participará das discussões 
para a elaboração do plano de escala. A 
intenção do Sintetel é fazer com que a 
empresa respeite a legislação e a saú-
de física do trabalhador com o devido 
descanso, conforme manda a lei.

PPR 2014/2015
O Sintetel e a Seicom agendaram reu-
nião para tratar dos critérios e valores 
que definirão o PPR/2014, relativo aos 
meses contemplados, e o PPR/2015.

  dirigente do Sintetel, Mauro Cava de britto, comunica aos trabalhadores a conquista
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uGT elabora ESTrATéGIAS para 
fortalecer a ClASSE TrAbAlhAdOrA

Sindicalistas de todo o Brasil deba-
teram e elaboraram métodos para 

fortalecer a classe trabalhadora du-
rante a 21ª Plenária Executiva Nacio-
nal da União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), que aconteceu em 13 e 14 de 
novembro, em São Paulo.

Durante o encontro, foi elaborado um 
documento que será entregue à presi-
denta Dilma Rousseff com reivindica-
ções que vão além das já expressadas 
na pauta trabalhista. 

A bancada sindical diminuiu sua for-

Em 25 de novembro celebra-se o Dia 
Internacional pela Eliminação da 

Violência à Mulher. A data é uma home-
nagem às irmãs “Las Mariposas”, que 
lutaram por direitos sociais em uma 
República Dominicana ditatorial. Por 

conta disso, foram brutalmente assas-
sinadas em 1960.

A conscientização contra as várias for-
mas de violência à mulher acontece de 
25 de novembro a 10 de dezembro, quan-

ChEGA de VIOlêNCIA CONTrA a MulhEr
do se celebra o Dia Internacional dos Di-
reitos Humanos. O objetivo é incentivar 
governos do mundo todo a realizarem 
eventos para mostrar à população que é 
direito da mulher viver sem violência.

AlguNS DADOS 
PREOCuPANtES:
- Uma em cada três mulheres no mun-
do sofre agressão em casa, afirma a 
Organização Mundial da Saúde. 

- No Brasil, a cada dois minutos cin-
co mulheres são espancadas e a cada 
duas horas uma mulher é assassinada, 
afirma o ministério da Saúde.

- Uma em cada 14 mulheres no mundo já 
foi vítima de abuso sexual, afirma a revista 
The Lancet (um dos veículos mais respei-
tados na área de saúde pública). 

ça no Congresso Nacional (de 83 foi 
para 46 deputados, segundo o DIAP) 
e a resposta da UGT foi a criação de 
uma comissão para buscar alternati-
vas para as bandeiras sindicais serem 
atendidas.

O presidente da central, Ricardo Pa-
tah, explica que a UGT se diferencia 
das outras entidades porque busca 
alternativas para atender a classe tra-
balhadora enquanto cidadã. “As lutas 
não ficam baseadas apenas em aumen-
tos reais e benefícios. Nós queremos 
cidadania. Isso significa melhorias na 
saúde, educação e muito mais”.

Os ugetistas aproveitaram a reunião 
para comemorar o crescimento da 
entidade. Segundo a central, que rea-
firmou sua pluralidade, a UGT subiu 
de posto e atualmente é a segunda 
maior central sindical do Brasil, com 
13.000 entidades filiadas. 

O Sintetel é filiado à UGT e, por isso, 
também participou do Encontro re-
presentado por Gilberto Dourado, 
secretário geral do Sintetel e vice-pre-
sidente da UGT.

Egídio Melo de Souza é um traba-
lhador da Telemont portador de 

grave doença e foi demitido sem motivo 
aparente. A empresa não se preocupou 
em nenhum momento com as suas con-
dições de saúde e muito menos como 
ele iria continuar seu tratamento sem o 
convênio médico e sem emprego.

Diante da grande injustiça cometida 
pela Telemont, o trabalhador procu-
rou o Sintetel para pedir orientação.  
A direção da regional de Campinas no 
mesmo momento tomou o caso para 
si e partiu em defesa do trabalhador.

O Sindicato entrou com uma Ação 
Trabalhista na justiça exigindo a rein-
tegração do empregado. Em 12 de no-
vembro, a 6ª Vara do Trabalho de Cam-
pinas deu ganho de causa e decidiu 
pela imediata reintegração de Egídio 
sob pena de multa para a empresa.

A Telemont, porém, não queria acatar 
a decisão do juiz. Em 18 de novem-
bro, um oficial de justiça compareceu 
à empresa e reintegrou o trabalhador 
imediatamente.

SINdICATO vai à 
juSTIçA e reintegra 

TrAbAlhAdOr 
da TElEMONT

O Sindicato vem tentando locali-
zar sem sucesso a trabalhadora 

Vilma Costa.

O assunto a ser tratado com 
ela é referente ao processo 

de verbas rescisórias contra a 
empresa Atento.

Caso você conheça a Vilma, 
por gentileza, peça para que ela 
entre em contato com o Depar-
tamento Jurídico do Sindicato 

pelo telefone:

 (11) 3351-8899

dEPArTAMENTO jurídICO 
dO SINTETEl PrOCurA 

TrAbAlhAdOrA


