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Mais de duas mil mulheres comparecem às homenagens 
organizadas pelo Sintetel na soma do público da capital e do interior. 
O tema deste ano foi “coragem, mulher e o feminino”, uma forma de 
valorizar o gênero e suas conquistas. 

Trabalhadoras refleTem sobre 
coragem e deTerminação no dia 

inTernacional da mulher
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AindA nestA edição

 são José do rio Preto

 são Paulo

O protesto aconteceu na 

Barra Funda em função de 

problemas na Remuneração 

Variável, assédio moral e alte-

rações no skill. A Atento pro-

meteu corrigir os problemas. 

Veja mais detalhes na 

Págs.4 e 5

senTiu a força!  
atento cede diante  
da mobilização de 

trabalhadores com o 
sintetel
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   Trabalhadores vão às ruas contra 
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    Paralisação na Daruma por 
         atrasos no pagamento dos 
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 Palavra do Presidente

Chegou a hora de o 
governo ouvir o cla-

mor das ruas. Indepen-
dente de preferências 
partidárias, uma coisa é 
fato: o povo está de saco 
cheio! O escândalo da 
Petrobrás veio à tona. 

A Operação Lava Jato escancarou um esquema 
mafioso que há décadas lava dinheiro, paga pro-
pina e rouba o País!

Soma-se a isso, a crise econômica, a ameaça 
aos direitos trabalhistas e previdenciários 
ilustrados pelas medidas provisórias (MPs) 
664 e 665, que dificultam o acesso dos traba-
lhadores a uma série de benefícios sociais, 
como o seguro-desemprego, abono salarial e 
pensão por morte.

Diante deste cenário, o povo brasileiro não 

aguenta mais! Os tais ajustes fiscais para 
equilibrar a economia têm custo. E o governo 
quer que o trabalhador pague uma conta que 
não é dele. A crise não foi criada por nós, tra-
balhadores.

Volto a dizer: por que não fazer uma reforma 
tributária que inclua a taxação das grandes for-
tunas ou um imposto sobre o lucro excedente 
das privatizações?

A UGT – União Geral dos Trabalhadores, cen-
tral sindical a qual o Sintetel é filiado, e as de-
mais centrais defendem que é fundamental 
garantir emprego, salário, direitos e desenvol-
vimento econômico. Essa tem que ser a nossa 
preocupação agora, forçar o governo a desistir 
desse ajuste e fazer o que deve ser feito!

Almir Munhoz
Presidente do Sindicato

o griTo vem das ruas

de olho contra a Precarização, sinTeTel ParTiciPa 
de fórum sobre serviços TemPorários e Terceirização

O Sintetel participou do Fórum Sindeprestem/Ciett 
de Trabalho Temporário e Serviços Especializa-

dos, realizado em 5 de março, em São Paulo. Os assuntos 
discutidos foram importantes e atuais, pois fazem parte 
do cotidiano do Sindicato. 

Hoje, no Brasil, oito milhões de trabalhadores são tercei-

viTÓria do sinTeTel 
na JusTiça

O departamento Jurídico do Sintetel há algum 
tempo tenta localizar os seguintes associados: 

Maria Helena Cosme Pinho, André Roberto Lo-
pes e João Batista Farias.  Eles são reclamantes de 
processos julgados procedentes, ou seja, os proces-
sos foram vitoriosos.

No entanto, devido aos endereços e telefones esta-
rem desatualizados, o Sindicato não consegue en-
contrá-los. Se alguém conhecer alguns deles, favor 
entrar em contato com o departamento Jurídico do 
Sintetel pelo telefone: 11 3351-8899.

rizados e aproximadamente um milhão estão em serviços 
temporários. Aproximadamente 800 mil jovens sem qua-
lificação profissional entram no mercado de trabalho por 
ano e grande parte é admitida em empresas terceirizadas.

Uma das ideias patronal é criar uma nova denomina-
ção para o termo “terceirização”, que de uma maneira 

geral está bem depreciado. Serviços Especializados, ou 
Facilities Managment, é a denominação que querem 
disseminar. “Um anglicismo para dar certo glamour, 
mas que na prática continua sendo terceirização”, ana-
lisa o diretor Regional do ABC, Mauro Cava de Britto, 
que participou do fórum. “Enquanto os patrões conti-
nuarem afirmando que a atividade-fim da empresa é o 
lucro, é sinal de que a terceirização precisa ser urgente-
mente regulamentada”, acrescenta. 

Esteve presente também o dirigente do Sintetel Leonardo 
Senna, oriundo de uma empresa terceirizada e que inclu-
sive usou o tema da terceirização em seu trabalho de Con-
clusão de Curso. “Para mim foi um aprendizado muito im-
portante que me trouxe subsídios para usar na luta diária 
em busca de melhorias para o trabalhador”, destaca.

A direção do Sintetel entende que é importante participar 
desses eventos até para entender melhor a ótica patronal.
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aTenTo cede diante da mobilização de 
Trabalhadores com o sinTeTel

Os trabalhadores da Atento Barra 
Funda ligaram para o Sintetel e 

solicitaram ajuda para dar uma basta 
nas injustiças cometidas pela empresa. 
Quando os dirigentes do Sindicato che-
garam ao site, em 17 de março, a opera-
ção desceu em massa para apresentar 
os problemas.

O Sintetel, com a participação de al-
guns trabalhadores, reuniu-se com a 
empresa ainda durante a paralisação 
para denunciar uma série de ques-
tões. As reclamações eram em relação 
à mudança nos critérios de elegibili-
dade da Remuneração Variável, assim 
como falta de transparência e perda 
da RV por faltas abonadas ou com 
atestado médico.

Os trabalhadores denunciaram que as 
metas são tão agressivas que fazem com 
que eles deixem até de ir ao banheiro ou 
cumprir as pausas da NR-17, algumas ve-
zes, inclusive, por proibição da chefia.

Ainda completam a lista de proble-
mas casos de assédio moral em que os 
chefes mandam o trabalhador ficar em 
casa sem justificativas ou o fazem bater 
o ponto sem receber nenhum serviço. 
Além disso, por qualquer motivo o tra-
balhador é transferido de skill para ou-
tro cujo RV é menor.

O Sintetel se reuniu com a Atento 
para resolver problemas como a 

recusa de declarações de horas apre-
sentada pelos trabalhadores e à infraes-
trutura precárias de alguns prédios da 
empresa. Essa situação coloca em risco 
a segurança e a saúde do trabalhador.

No encontro, realizado em 16 de mar-
ço, a empresa deu respostas pouco 
convincentes sobre a questão estrutu-
ral. Muitas das soluções apresentadas 

são ineficazes, pois só ficariam prontas 
após o período de chuvas. Em outros 
casos, as intervenções são complexas, 
o que dificulta a execução das obras.

 Vale lembrar que entre as denúncias 
estão ar condicionado desregulado 
ou sem funcionamento, cadeiras que-
bradas, falta de água para beber, ala-
gamentos nas entradas dos prédios, 
carpetes molhados e com mau cheiro 
e barulho forte de chuva no telhado, o 

que atrapalha o atendimento.

declaração de horas
A empresa concordou em voltar a aceitar 
todas as declarações de horas, mas ape-
nas temporariamente. A Atento pediu um 
tempo para estudar critérios de aceitação 
de declarações com o objetivo de evitar 
fraudes. Os dirigentes do Sintetel insis-
tem que todas as declarações devem ser 
aceitas, respeitando a política que sem-
pre vigorou na empresa, sem criar dificul-

dades para a vida do trabalhador. 

No geral, o Sintetel julgou que as res-
postas não foram satisfatórias e conti-
nuará pressionando a empresa para que 
tome soluções definitivas e que sejam 
benéficas aos trabalhadores. 

Uma nova reunião está marcada para 
abril. Acompanhe todas as novidades 
no sintetel.org ou por meio dos bole-
tins informativos do Sindicato.  

mais Problemas na aTenTo: 
sinTeTel cobra solução imediaTa

A união entre Sintetel e trabalhadores 
fez a Atento se sentir obrigada a dar 
respostas concretas. Isso porque os tra-
balhadores só aceitavam voltar após o 
pronunciamento da empresa, que res-
pondeu que  tomará providências. 

A Atento disse que reavaliará os critérios 
da Remuneração Variável e apresentará 
para os trabalhadores um novo modelo. 
A empresa garantiu o retorno imediato 
ao trabalho daqueles que foram afasta-

dos sem justificativa e afirmou que os 
casos de assédio moral e perseguição 
de trabalhadores serão apurados e será 
aberto um novo canal de comunicação 
com os gerentes para que esse tipo de 
problema não aconteça mais. Sobre a al-
teração do skill, se comprometeu a anali-
sar cada caso isoladamente.

sinTeTel alerTa
“Apesar desse primeiro resultado po-
sitivo da mobilização, os problemas 

ainda não foram totalmente resol-
vidos. Vamos aguardar que a Atento 
cumpra o que prometeu. Enquanto 
isso, continuamos na luta e mobiliza-
dos”, diz Fábio Oliveira, dirigente do 
Sintetel. 

O Sintetel ainda conseguiu a garantia 
de que o tempo de paralisação não 
será descontado e não terá impacto 
na RV. Não haverá também qualquer 
punição e perseguição.
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  Homenagem

mulheres eXalTam a força do feminino em 
homenagens ao dia inTernacional da mulher
O Sintetel realizou em março duas gran-

des homenagens ao Dia Internacio-
nal da Mulher. O primeiro evento, no dia 7, 
reuniu mais de mil pessoas em São José do 
Rio Preto. A edição do interior reuniu tam-
bém as regiões de Bauru e Ribeirão Preto. 
Na capital do Estado a celebração ocorreu 
em 21 de março e também ultrapassou a 
marca de mil convidadas presentes. Elas 
vieram não só da capital, mas também das 
regionais do ABC, Campinas, Vale do Para-
íba e Baixada Santista. 

O tema escolhido para edição 2015 foi “co-
ragem, mulher e o feminino”, uma forma de 
valorizar o gênero e suas conquistas. 

Com muita empolgação, Leila Navarro deu 
início à palestra para mostrar às mulheres 
que elas estão no comando de suas próprias 
vidas, e que não dependem de ninguém. 
Com músicas, interações com a plateia e 
efeitos especiais, Navarro explicou como 
cabe apenas a cada mulher escolher ser fe-
liz. “Tudo tem um lado positivo, basta que a 
gente queira enxergá-lo que nada em nossa 
vida será um problema”, disse. 

“A palestra deu uma levantada no meu dia e 
me incentivou a ser melhor e a ter mais de-
terminação”, contou Euridenice Maria Trin-
dade, aposentada da categoria presente no 
evento da capital. Valdirene Ferreira, aten-
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 coral de funcionários do sintetel se apresenta na capital e empolga o público.

 grande equipe se dedicou para fazer o evento deste ano mais um sucesso entre o público

 almir munhoz, presidente do sintetel, 
reafirmou o compromisso do sindicato com as 
mulheres

 cenise monteiro, secretária da mulher, 
idealizou os dois eventos

 leila navarro comanda a palestra "coragem, mulher e o feminino" na capital ( acima) e no interior (foto ao lado)

 em são José do rio Preto, participante é 
premiada com um notebook
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mulheres eXalTam a força do feminino em 
homenagens ao dia inTernacional da mulher

dente da TEL de Bauru, participou no inte-
rior da palestra interativa e refletiu sobre suas 
conquistas. “Quando eu quiser algo de fato 
nada vai me impedir, inclusive, o aumento de 
salário”, contou com bom humor.

A questão salarial, aliás, esteve no foco dos 
discursos da diretoria do Sintetel. “Hoje 
também é dia de reflexão, porque ainda 
existem muitas diferenças entre os gêneros. 
A mulher em média ganha 30% a menos que 
os homens e nós temos o direto de ganhar 
igual”, disse Cristiane do Nascimento, vice-
-presidente do Sintetel, que ainda lembrou 
o problema da violência contra a mulher.
  Almir Munhoz, presidente do Sintetel, 
lembrou que dentro do Sindicato não há 
diferenciação entre homens e mulheres, e 
que assim deve ser em toda a sociedade. Ele 
ainda lembrou que atualmente a categoria 
tem mais de 70% de mulheres. “Quem sabe 
um dia seremos comandados por elas no 
nosso setor, mas isso só vai acontecer com o 
envolvimento das mulheres na política e no 
Sindicato”, disse. 

Diversas mulheres marcaram a história 
do Sintetel ao longo dessas mais de sete 
décadas de existência, entre elas, Odete 
Franco Cunha, que foi homenageada por 
meio de um vídeo com depoimentos de 
dirigentes do Sindicato em agradecimento 
aos 61 anos de dedicação a entidade. Duas 

sobrinhas de Odete, que não pode estar 
presente por motivos de saúde, receberam 
em seu nome uma placa de agradecimento. 
As subsedes de Bauru, Ribeirão Preto e São 
José do Rio Preto homenagearam uma tra-
balhadora de cada regional. 

Diversos serviços foram oferecidos às 
mulheres tanto no interior quanto na ca-
pital. Desde massagens e auriculoterapia, 
espécie de acupuntura, até serviços de 
saúde como aferição de pressão e distri-
buição de remédios para asma, diabetes e 
hipertensão.

Nos dois eventos, diversos brindes foram 
sorteados como forma de parabenizar to-
das as mulheres pelas múltiplas conquistas 
ao longo da história. “Essa homenagem só 
é possível com a presença de vocês”, disse 
Ismar José Antônio, anfitrião da celebração 
em São José do Rio Preto.

Cenise Monteiro, secretária da mulher do 
Sintetel, estava radiante ao final. “Estou 
realizada, fechamos as homenagens com 
chave de ouro”, comemorou antes de lem-
brar a importância das mulheres para a 
categoria. “Elas sempre foram importan-
tes para nós e para a população, desde as 
telefonistas do passado até os dias de hoje, 
também com as teleoperadoras e as de-
mais trabalhadoras”, concluiu.
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 dirigentes do sintetel premiam a trabalhadora contemplada com uma televisão

 diretores regionais do interior: ismar José antonio, José roberto e Jorge luiz Xavier

 dirigentes das subsedes de bauru, ribeirão Preto e são José do rio Preto 
homenagearam trabalhadoras de suas respectivas regiões

 a banda Polaris animou a festa em são José do rio Preto
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A Daruma atrasou os créditos do 
VT, VA/VR, o que gerou grande in-

satisfação entre os trabalhadores. Em 
protesto diante do descaso da empre-
sa, todos cruzaram os braços em 10 de 
março, após recorreram ao Sindicato, 
que prontamente os atendeu.

 Os dirigentes do Sintetel chama-
ram a empresa para uma reunião de 
emergência. A Daruma afirmou que 
não houve mudanças quanto à data 
de crédito dos benefícios, manten-
do-se sempre o dia 30 de cada mês 
como data limite do crédito. 

Trabalhadores da daruma cruzam os braços 
pelo atraso no PagamenTo dos benefícios

Houve um impasse nas negociações para renovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2014/2015 entre TRANSIT e o SINTETEL. Diante dessa situação, 

o Sindicato instaurou dissídio coletivo junto ao Tribunal Regional do Trabalho 
de São Paulo-TRT-2ª Região. 

A audiência de instrução ocorreu em 18/03/2015, na qual a empresa não apresen-
tou qualquer proposta conciliatória. Dessa forma, o dissídio coletivo será julga-
do pelo Tribunal, não havendo data designada para que isso aconteça. Acompa-
nhe as notícias pelo www.sintetel.org e pelos boletins informativos.

aPÓs imPasse, sinTeTel 
leva negociações com a TransiT 

para JusTiça

Os dirigentes do Sintetel se reuniram com os representantes da Seicom 
para solucionar os problemas relacionados com a escala de plantão e o 

PPR. O último encontro aconteceu em 11 de março e continuou a encheção de 
linguiça por parte da empresa. 

A Seicom implantou a escala de plantão 5x2 sem prévia discussão ou apresenta-
ção do modelo ao Sindicato. Os trabalhadores repudiam tal atitude arbitrária e 
unilateral e não concordam com a forma pela qual a empresa concede as folgas. 
O Sintetel disse entender que as folgas para quem cumpre esse tipo de jornada 
devam ser consecutivas e não alternadas. A empresa se comprometeu a rever a 
questão e apresentar uma resposta ao Sindicato, mas continua enrolando. 

PPr
Com relação ao PPR 2014, a Seicom alega que não alcançou resultados positivos 
no referido ano e por isso não quer pagar. Além disso, teve a cara de pau de afir-
mar aos dirigentes sindicais que aceita negociar o PPR 2015, porém quer efetuar 
o pagamento somente em 2016. O Sintetel não aceita essa proposta.

A empresa mantém uma postura evasiva, que dificulta e atrasa a conclusão das 
negociações. O Sindicato deixou bem claro que tomará outras medidas caso a 
empresa não mude de postura.  

seicom continua com 
encheção de linguiça As negociações para a Convenção Coletiva 2015/2016 das telefonistas tiveram 

início em 12 de março. Por enquanto, a bancada patronal não apresentou ne-
nhuma proposta.  O Sintetel exigiu mais agilidade na próxima negociação, tendo 
em vista que a data- base da categoria profissional é 1º de março.

Uma nova reunião será agendada. Acompanhe as notícias pelo sitentel.org 

começam as negociações para o 
reaJusTe de salário das TelefonisTas

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

https://www.facebook.com/
sintetelbrasil

O Sintetel também está no Twitter.
   Siga a gente! 
   @sintetel

curta a página do sintetel no facebook
Em convergência com as mídias sociais, o Sinte-

tel criou uma nova página no Facebook, rede social 
sensação da internet. 

Após “curtir” a página, o usuário receberá de 
forma dinâmica informações sobre a instituição, as 
atividades do setor e a agenda de eventos. O canal 

também permitirá um estreitamento nas relações en-
tre 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.  

Com relação ao VT, a Daruma pagou 
no mesmo dia os valores corres-
pondentes de 10/03 a 16/03. Após 48 

horas do protesto, a empresa dispo-
nibilizou os créditos do VR/VA aos 
trabalhadores. 

convênio médico
Ao ser questionada pelos dirigen-
tes do Sintetel sobre a situação do 
convênio médico, a empresa afir-
mou que já está regularizada. A Da-
ruma também enviou ao Sindicato 
a última guia de recolhimento do 
FGTS atualizada e o contrato de 
parcelamento junto à Caixa Econô-
mica Federal.

O Sintetel conseguiu o compromis-
so da empresa de que não haverá pu-
nição ou retaliação aos trabalhado-
res que participaram do movimento. 
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resPosTas da america 
neT não convencem

novo gerenTe regional do Trabalho 
da baiXada sanTisTa é aPresenTado 

aos sindicalisTas

Na 74ª Plenária do Conselho Sindical da Baixa-
da Santista, realizada em 4 de março, o novo 

Gerente Regional do Trabalho da região, Gionei 
Gomes da Silva, foi apresentado aos sindicalistas 

O Sintetel questionou a empresa sobre diversos pro-
blemas que vem acontecendo. A empresa respon-

deu dois deles, porém não convenceu. Veja a seguir:

• PPR
O Sintetel exige o pagamento do PPR 2014, que foi ne-
gociado com previsão de pagamento em 28/02/15 e até 
agora nada!

• Banco de HoRas
O Sindicato esclarece que a empresa deverá apresen-
tar um levantamento de possíveis horas pendentes 
para depois renová-lo. Portanto, se a America Net es-
tiver praticando o Banco de Horas, está prática além 
de imoral é ilegal.

• escala de Revezamento e Plantão
Para a implantação é necessário discutir primeiro com 
o Sindicato.

• aviso de féRias
A empresa admite que ocorreram alguns problemas 
pontuais e já foram resolvidos.

• folgas semanais
A America Net alega que o trabalhador não é obrigado 
a comparecer para trabalhar em suas folgas e que se 
trata de um convite.

Durante as assembleias gerais da categoria, diversos 
trabalhadores da Mapfre de São Carlos vieram recla-
mar com os dirigentes do Sindicato que existiam fun-
cionários na mesma função com salários diferentes.

 O Sintetel entrou em contato com a empresa e solici-
tou uma reunião para tratar do assunto e exigir a equi-
paração salarial. Se o trabalho é igual, o salário tem 
que ser igual. “Após as negociações, o Sindicato con-
quistou a equiparação para os 72 trabalhadores envol-
vidos", explica José Roberto Silva, diretor de Ribeirão 
Preto e região.

ficou da seguinTe forma:
Em março/2015 – 41 trabalhadores serão equiparados 
no setor GRA Nível 2. A equiparação contempla os car-
gos de Assistentes de TR  júnior, pleno e sênior.

Em abril/2015 – 31 trabalhadores serão equiparados 
do setor SOT. A equiparação contempla os cargos de 
Analista de Qualidade e Administrativo.

Para a mesma função, 
PagamenTo igual! sinTeTel 

conquista equiParação 
salarial na maPfre

baiXada sanTisTa homenageia 
Trabalhadoras pelo mês da mulher

Emhomenagem ao Dia Internacional da Mulher 
(8 de março), cerca de 60 trabalhadoras e apo-

sentadas da categoria foram homenageadas pela 
subsede da Baixada Santista em evento realizado na 
própria sede, em 6 de março.

O diretor da Baixada, Genivaldo Barrichello, organizou o 
encontro para valorizar as trabalhadoras e aposentadas e 
lembrá-las do tradicional evento em São Paulo. “Muitas 
delas não conseguem sair da Baixada e resolvemos criar 
esse encontro para acolher e valorizar a todas”.

O evento começou às 10h e foi até o fim da tarde. 
Além de um bate papo sobre os próximos eventos 
do Sintetel, as participantes compartilharam rei-
vindicações que acham que devem ser incluídas 
ou aperfeiçoadas nas próximas convenções coleti-
vas, como aumento do período de licença-mater-
nidade e aumento do auxílio creche.

Elas ainda foram presentadas com flores, chavei-
ros e canetas. Na opinião das participantes a ini-
ciativa deve ser repetida.

  mulheres da baixada santista reunidas em comemoração ao dia internacional da mulher

que fazem parte do Conselho.

O Conselho Sindical possui cerca de 46 sindicatos filia-
dos e, destes, 12 compõem o Grupo de Trabalho, entre 
eles o Sintetel, representado pelo diretor da Baixada, 
Genivaldo Barrichello. 

O dirigente do Sintetel se reúne semanalmente com o 
Grupo para trocar informações sobre situações dentro 
das empresas e, caso haja problemas, procurar soluções 
para levar à Gerência Regional.

O novo Gerente Regional do Trabalho substitui 
Rosângela Mendes, que ficou no cargo durante seis 
anos. Barrichello reforça que Rosângela sempre 
abriu as portas aos sindicalistas. “Esperamos que o 
novo gerente faça o mesmo e atenda, por exemplo, 
os nossos pedidos de fiscalizações”.

  da esq. para a dir. : gionei gomes, rosângela mendes, 
genivaldo barrichello e carlos alberto”Platini” (Presidente do gT)
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O Sintetel se uniu à União Geral 
dos Trabalhadores (UGT) e par-

ticipou de um grande ato em conjunto 
com as demais centrais sindicais, em 2 
de março, para exigir a revogação das 
medidas provisórias 664 e 665. As MPs 
alteram para pior as regras do abono 
salarial, seguro defeso (PIS), pensão 
por morte, auxílio-doença e auxílio-
-reclusão.

A ação unitária, que aconteceu em várias 
regiões do país, reuniu trabalhadoras e 
trabalhadores de diversos setores profis-
sionais. “O governo não pode fazer com 
que a classe trabalhadora pague por seus 
erros. Elegemos um grupo de políticos 
que nos apresentou uma proposta que 
tinha como foco não mexer em direitos 
trabalhistas ‘nem que a vaca tussa', mas 
ela tossiu”, explica Ricardo Patah, presi-

dente nacional da UGT.

Em São Paulo, o ato aconteceu em 
frente ao prédio da superintendência 
do Ministério do Trabalho, na região 
central, e, durante a manifestação, re-
presentantes das centrais entraram no 
prédio para uma reunião. 

Segundo estimativas, cerca de oito mi-

lhões de trabalhadores serão prejudica-
dos com as MPs, por esse motivo, o Sin-
tetel, assim como as centrais sindicais, 
não aceita qualquer tipo de alteração 
nas medidas, exigindo a revogação e ex-
tinção desses projetos. “O Sintetel não 
poderia deixar de participar de atos que 
envolvem a defesa de direitos da classe 
trabalhadora”, declara Alcides Marin 
Salles, dirigente do Sindicato. 

“no meu bolso, não”: trabalhadores contra 
a flexibilização dos direiTos TrabalhisTas

Se você é daqueles que chega o final 
de semana ou o dia de folga, quer 

sair de casa gastando pouco ou nada, 
mas não sabe o que fazer e para onde ir, 
a TV Web do Sintetel te ajuda! 

A cada 15 dias, intercalados com os pe-
quenos documentários sobre temas 
atuais, a TV Web do Sintetel traz dicas 
de cultura e de lazer gratuitas ou bem 
baratas para fazer no Estado todo. Nos 
últimos dois programas, por exemplo, 
a repórter Laura Rachid mostrou um 
espaço cultural referência na dança e a 
exposição da Mafalda.  

Já conhece novo formaTo?
A partir deste ano, a TV Web do Sintetel, 

batizada de Ponto de Encontro, está de 
cara nova. Após a audiência ter aumen-
tado expressivamente com a exibição 
de alguns temas em formato mais curto 
e dinâmico, os programas agora têm no 
máximo cinco minutos. 

O trabalhador pode aproveitar peque-
nos intervalos em seu dia a dia para ter 
acesso a informações relevantes. Além 
disso, é uma alternativa para quem não 
quer se limitar com o que é noticiado 
pelos grandes veículos tradicionais, 
o que torna possível a criação de um 
olhar mais crítico sobre os fatos. 

Os vídeos ficam disponíveis no site sin-
tetel.org todas as sextas-feiras.

A Semana Nacional de Mobilização 
para a Busca e Defesa da Criança De-

saparecida acontece de 25 a 31 de março. 
No último dia, haverá ato público organi-
zado pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e a ONG Mães da Sé, nas escada-
rias da praça que leva o mesmo nome da 
associação, às 15h.

Além de lembrar os 19 anos de atividade 
das Mães da Sé, o objetivo é pedir apoio 
da população e cobrar das autoridades 
um auxílio mais eficaz nas buscas.  “Já es-
tamos cansados de esperar dias, meses e 
anos sem uma resposta das autoridades, 
e só vamos conseguir essa resposta quan-
do a sociedade for nossa principal parcei-
ra e se unir à nossa luta”, desabafa a presi-
dente da Mães da Sé, Ivanise Esperidião.

Informação sobre os desaparecidos ligue 
para (11) 3337- 3331 (ONG Mães da Sé)

Tv Web do sinTeTel tem 
dicas de lazer e culTura

aTo Público Promove camPanha em 
aPoio às Pessoas desaParecidas

verônica de souza da silva 
data de nascimento: 3/1/1988 

data de desaparecimento: 13/6/2009 
local : Poá – sP

maxlane gomes dos santos 
data de nascimento: 8/8/1975 

data de desaparecimento: 9/7/2014 
local: consolação são Paulo – sP


