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Durante evento da União Geral dos 
Trabalhadores em comemoração 
ao 1º de Maio, sindicalistas desce-
ram o pau no Projeto de Lei que re-
gulamenta a terceirização que 
está em tramitação no 
Congresso. 

AprovAdA! Convenção 
ColetivA 2015/2016 obtém 
90% dos votos A fAvor

Assembleias realizadas em todo o Estado de São 
Paulo decidem pela aprovação da Convenção Coleti-
va 2015/2016 dos trabalhadores em prestadoras com  
data-base em 1º de abril. 
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sindiCAlistAs detonAm 
projeto que regulAmentA 

terCeirizAção

pág.8

Atento reCuA Após 
pressão de trAbAlhAdores 

e sindiCAto
A manifestação ocorreu na tarde de 
07 de abril. Imediatamente, a Atento 
suspendeu temporariamente a mu-
dança na aceitação das de-
clarações de horas.
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 Palavra do Presidente

Enquanto a taxa de desempre-
go cresce no Brasil, atingindo 

7,4% no último trimestre segundo 
o IBGE, o governo conseguiu que 
a Câmara Federal aprovasse a MP 

ContrA As restrições de direitos

oslt reúne representAntes sindiCAis 
para AperfeiçoAr trAbAlho na bAse

desApAreCidos
têm informações sobre o paradeiro 

dessas pessoas? 
o desaparecimento de alguém resulta 
em uma dor inexplicável aos familiares 

e amigos. qualquer pista pode ser 
primordial para o seu encontro.

dayse Araujo maia 
Data de nascimento: 
4/6/1981 
Data de 
desaparecimento: 
22/10/2014 
Local: São Paulo/
metrô Vl. Madalena

O Sintetel reuniu parte de seus 
delegados sindicais e diretores 

de base para aprender noções bási-
cas de abordagem e mobilização de 

trabalhadores. O seminário faz par-
te do ciclo preparatório de líderes 
sindicais e representantes de base 
promovido pelo Departamento de 

dos adversários e com o desesperado 
pacote de ajuste governamental, es-
tamos passando de uma fase boa para 
outra muito ruim, bem conhecida dos 
dirigentes e dos trabalhadores, que é 
uma fase de resistência".

É isso mesmo trabalhador, precisa-
mos resistir! Precisamos lutar contra 
as medidas impopulares que o gover-
no quer nos impor. Lutar para garan-
tir ganhos salariais ou evitar perdas.

Em nossa categoria, por exemplo, 
conseguimos fechar uma boa Con-

665, que restringe o acesso dos tra-
balhadores ao seguro-desemprego e 
ao abono salarial, dificultando a vida 
dos trabalhadores.

Um governo dito do povo não poderia 
ser tão incoerente. Enquanto o desem-
prego cresce, eles dificultam o acesso 
aos benefícios para quem fica desem-
pregado. Quero citar aqui um trecho 
do artigo do nosso consultor sindical 
João Guilherme Vargas Netto que rea-
firma nosso pensamento:  "atualmen-
te, com a deterioração da situação 
econômica, com os ataques ferozes 

venção Coletiva para os trabalha-
dores nas prestadoras de serviços 
em telecom com data-base em 1º de 
abril. Conseguimos 8,42% de reajus-
te salarial e ainda um aumento de 
10,19% no vale refeição. 

Mas não estamos satisfeitos, pois 
muito temos que fazer ainda. A 
bandeira que levamos em frente é 
a luta pela regulamentação da pro-
fissão de teleoperador! Boa leitura!

Almir Munhoz
Presidente do Sindicato

Organização Sindical nos Locais 
de Trabalho do Sintetel, a OSLT. O 
módulo 3 – são cinco no total - reu-
niu cerca de 40 pessoas na Colônia 
de Férias do Sintetel, entre 15 e 17 de 
maio, na cidade de Caraguatatuba.

No semunário, os representantes do 
Sindicato assistiram a uma palestra 
teórica sobre o tema de abordagem e 
mobilização e participaram de uma 
dinâmica em grupo. Na atividade, de-
bateram os problemas do projeto de lei 
que regulamenta a terceirização e que 
está em tramitação no Congresso. 

Além dos trabalhadores de diversas 
regiões do estado, esse seminário 
contou com a participação de cinco 
representantes do Sindicato dos Tra-
balhadores em Telecomunicações da 
Bahia, que vieram observar o modelo 
de formação sindical do Sintetel.  

se você têm informações sobre o 
paradeiro de uma das pessoas acima 
não perca tempo. entre em contato 
com a ong mães da sé pelo telefone 

(11) 3337-3331.

thales da hora 
mendonça 
Data de nascimento: 
3/5/1983 
Data de 
desaparecimento: 
1/7/2013 
Local: Jundiaí/ SP

AfiliAdo à:
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 manifestação no site belém fez Atento suspender a mudança na aceitação das declarações de horas

Atento reCuA após pressão de 
trAbAlhAdores e sindiCAto

Após a distribuição de boletim no 
qual o Sindicato denuncia práticas 

abusivas da Atento, os trabalhadores 
do site Belém, em São Paulo, se uniram 
à entidade e protestaram. A manifes-
tação ocorreu na tarde de 07 de abril. 
Imediatamente, a Atento suspendeu 
temporariamente a mudança na aceita-
ção das declarações de horas. 

A união e força demonstrada pelo Sin-
tetel e pelos trabalhadores forçaram a 
empresa a solicitar uma reunião para 
discutir todos os pontos abordados no 
boletim. “É importante que todos te-
nham conhecimento sobre as práticas 
da empresa. Apesar das ocorrências 
não acontecerem em todo o estado, 
vale o alerta, pois, diante de qualquer 
problema, os trabalhadores devem pro-
curar o Sindicato”, alerta Fabio Olivei-
ra, dirigente do Sintetel.

DEnúnCIAS
Mais uma vez a empresa dificulta a vida 
do trabalhador ao se recusar a aceitar as 
declarações de horas que comprovam a 
ausência por motivos de saúde. Inúme-
ros trabalhadores procuraram o Sindi-
cato para denunciar o problema. 

Não bastasse, a empresa ainda cria no-
vas armadilhas, são elas: a mudança no 
critério de pagamento do vale-trans-
porte; obrigação do trabalhador assinar 
um suposto código de ética; práticas de 
assédio moral e atitudes antissindicais. 
Com a chibatada final, a empresa ainda 
quer fechar os ambulatórios. 

O Sintetel orienta os trabalhadores para 
que não assinem nenhum documento 
que abra mão dos seus direitos.

FALA DEMAIS, rESOLvE 
DE MEnOS
A mais recente maldade da Atento fica 
por conta da admissão de trabalhador 
após a data-base. 

As “cabeças pensantes” da empresa deci-
diram pagar um salário menor àqueles ad-
mitidos depois de 1º de janeiro. Na Atento, 
os trabalhadores recém-admitidos rece-
bem um salário inferior aos mais antigos, 
mesmo cumprindo a mesma função e 
exercendo o mesmo cargo.

A empresa diz ao trabalhador que, pelo 
fato de ter entrado após a data-base, ele 
não tem direito ao reajuste salarial. Os 
patrões ainda afirmam que essa ação é 
prevista na Convenção Coletiva assina-
da pelo Sindicato. ISTO É MENTIRA! O 
Sintetel não aceita isso.

Conforme as informações do box ao 
lado, a Lei é clara: trabalho igual, salário 
igual! A Atento age fora da lei.

Atenção: se você exerce um determina-
do cargo e recebe menos que seu com-
panheiro que desempenha a mesma 
função, isso está errado! E quem lucra 
com isso é a empresa!

“Caso alguma destas ações esteja acon-
tecendo com o trabalhador, é impres-
cindível que ele denuncie ao Sindicato”, 
reforça Fábio Oliveira. 

Até o fechamento desta edição a reu-
nião com a empresa ainda não havia 
ocorrido. Acompanhe mais informa-
ções no site sintetel.org ou nos boletins 
distribuídos nos locais de trabalho.

A Clt (Consolidação das leis trabalhistas) em 
seu artigo 461 diz: “sendo idêntica a função, a 

todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo 
empregador, na mesma localidade, corresponderá igual 
salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade, 
entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não 

for superior a 2 anos”.
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  Campanha Salarial

trAbAlhAdores dAs prestAdorAs AprovAm A novA Convenção ColetivA
Os trabalhadores das prestadoras de serviços 

em telecom com data-base 1º de abril apro-
varam, por grande maioria, a proposta para a Con-
venção Coletiva 2015/2016. O Sintetel realizou 
mais de cem assembleias, entre 7 e 12 de maio, em 
todo o Estado de São Paulo. No total, 90% dos tra-
balhadores votaram a favor da proposta.

Entre as conquistas da nova Convenção Cole-
tiva está o reajuste de 8,42% em todas as cláu-
sulas econômicas, exceto para o Vale-Refeição, 
que obteve uma correção maior, de 10,19%. 
Além disso, foi criado o piso por função de 
Multi-Skill tanto na parte da fibra ótica quanto 
no cabo metálico. 

“Apesar das dificuldades nas negociações, con-
seguimos sensibilizar os patrões e arrancamos 
uma boa proposta. Uma conquista importante 
foi a criação do piso por função aos cabistas e 
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 iComon - sâo bernardo do Campo

 iComon – tremembé  Ability - osasco

 tel - Campo limpo

 At&t - Capital

 dArumA - vila matilde  huAwei - Capital

 Clemar

 tel -  são josé do rio preto  tel - bauru (escritório de serviços)

  tel - bauru (rede externa)

  huAwei - sorocaba

 Ability - sâo josé dos Campos
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trAbAlhAdores dAs prestAdorAs AprovAm A novA Convenção ColetivA
instaladores de fibra e cabo”, avalia Almir Mu-
nhoz, presidente do Sintetel.

Para José do Paraíso, dirigente do Sintetel que 
coordena o trabalho junto às prestadoras de ser-
viço, foi uma das negociações mais difíceis dos 
últimos anos em meio ao cenário de inflação 
alta. “Nesse contexto, conseguimos uma boa 
proposta, tanto é que a categoria avaliou isso e 
aprovou a proposta negociada”, disse ao lem-
brar a conquista de aumento real no tíquete. 

O dirigente também lembrou que além das 
conquistas estaduais, a Convenção Nacional 
trouxe avanços importantes ao aproximar os 
valores dos outros estados, que recebiam me-
nos, aos de São Paulo. “Isso é uma garantia para 
o trabalhador, pois as empresas não têm como 
pagar menos em outros lugares, reduzindo sa-
lários”, concluiu. 

5

 level 3 - Cotia

 Ability-são roque  At&t - Campinas

 At&t - Capital

 iCAtel - santos  iComon - mogi das Cruzes

 tel -  são josé do rio preto

  iss - Capital

  tel - guarujá

  tel - piracicaba   tel - ribeirão preto
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O Sindicato se reuniu em 12 e 13 de maio com a 
Claro/Embratel para iniciar a negociação do 

PPR 2015 para todos os trabalhadores dessas em-
presas. Até o ano passado, havia formas diferentes 
de negociação, mas, a partir da fusão, haverá uma 
proposta única.

Em relação ao vale refeição, ainda existem valores di-
ferentes em vários estados brasileiros, inclusive no in-
terior de São Paulo, que precisam ser equalizados. Na 
negociação de 2014 a empresa firmou o “compromisso 
de rediscutir os valores praticados no programa alimen-
tação em abril de 2015, com objetivo de igualar sem pra-
carizar as diferenças entre as regionais”.
 
Esses foram os dois temas que a Comissão Nacional de 
Negociação queria definir nessa reunião, afinal, os tra-
balhadores estão cobrando informações. Entretanto, a 
empresa não apresentou proposta para nenhum deles, 

que belezA! ppr/2014 nA tim superA 100%

sintetel cobra da ClAro/embrAtel 
ppr 2015 e equAlizAção do vr

Em reunião, o Sintetel solicitou à TIM que apre-
sentasse os resultados anuais que formatariam 

o PPR/2014. A empresa apresentou os indicadores 
e seus respectivos atingimentos nos quais, a média 
final, fechou em 106,48%.

A base de 100% do PPR era de 1,9 salários, mas com o 
resultado, o valor atingiu 2,02 salários. Consideran-
do os aceleradores individuais, os valores das duas 
parcelas somadas poderão chegar a 2,77 salários. 

Vale lembrar que uma antecipação no montante de 
1,5 salário já foi paga em 30/11/2014.

É importante considerar que o PPR integral é pago 
aos trabalhadores de acordo com os critérios de ele-
gibilidade. A data de pagamento da segunda parcela 
está prevista para 29/05/2015.

A TIM confirmou que os trabalhadores desligados 
e que fazem jus ao recebimento serão pagos em 
30/06/2015.

OUTrAS qUESTõES
O Sintetel também cobrou da empresa um atendi-
mento mais assertivo e eficaz dos RHs locais para 
elucidar eventuais dúvidas dos trabalhadores sobre  
o PPR. A empresa garantiu que todos os casos pon-
tuais serão esclarecidos. 

O Sintetel já cobrou a discussão do PPR/2015 e a 
TIM respondeu que agendará a próxima reunião 
para o final de maio.

Na mesma ocasião foi discutida a repercussão 
positiva do uso das bermudas. O Sindicato apro-
veitou para reivindicar a aplicação do uso das 
bermudas nas lojas, bem como uniformes para o 
inverno.

A TIM disse que analisará a compra das vestimen-
tas para o inverno e que já está prevista a aquisi-
ção das bermudas para as lojas.  

O Sintetel também desenvolveu um diálogo com 
a empresa para ampliação das vagas para os PCDs 
(Pessoas Com Deficiência) em todo o Brasil. O 
Sintetel já está interagindo com instituições es-
pecíficas para a possibilidade de inserção destas 
pessoas no mercado de trabalho. Além disso, o 
Sindicato ainda reivindicou um melhor acesso 
destes trabalhadores ao PISA, devido à longa dis-
tância da portaria aos locais de trabalho.

alegando que ainda não tinha definição.

Mas, por outro lado, apresentou algumas propostas 
para tentar equalizar algumas cláusulas dos Acor-
dos da Embratel com o da Claro. Como não se espe-
rava outra postura da empresa, todas as propostas 
foram para precarizar o que já existe hoje.

De pronto a Comissão de Negociação mostrou sua in-
dignação sobre todos os pontos colocados pela Claro/
Embratel, acrescentou que todas as cláusulas dos Acor-
dos Coletivos tem validade até 31/08/15 e que o Sindica-
to, juntamente com os trabalhadores, não aceitará esse 
saco de maldade que a empresa está construindo.

Quanto ao PPR e a equalização do vale refeição, 
a empresa informou que está discutindo interna-
mente e que na próxima reunião, programada para 
o dia 08/06, apresentará propostas.

Acompanhe notícias atualizadas pelo 

www.sintetel.org

de olho nA segurAnçA!
delegAdos do sintetel 
são eleitos pArA A CipA

“fiquei muito feliz 
com o resultado. 
significa que os 
trabalhadores 
confiam em nosso 
trabalho”. 
israel nunes da silva
Atento liberdade
eleito em primeiro lugAr

“vou continuar 
trabalhando para  
deixar o dia a dia 
do trabalhador o 
mais saudável e 
confortável possível”. 
evandro batista
Atento belém
reeleito em terCeiro lugAr
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Conforme o Sintetel alertou em 
boletins informativos distri-

buídos na porta da Atento, assédio 
moral é uma prática corriqueira nas 
operações Vivo, Itaú e Bradesco. O 
trabalhador não aguenta mais. Co-
branças excessivas e proibição de ir 
ao banheiro, por exemplo, são rotina 
e são também crime! Assédio moral 
não causa só constrangimento, mas 
também doenças psíquicas, como 
depressão e síndrome do pânico.

A Atento precisa cumprir a Lei, res-

peitar os direitos dos trabalhadores 
e resolver os problemas nas Opera-
ções Bradesco, Itaú e Vivo. 

O Sintetel realizou a primeira etapa 
de combate ao assédio moral nessas 
operações com a distribuição do bo-
letim-denúncia na porta da Atento. 
Agora, a empresa precisará respon-
der ao Sindicato. E aí, quando será 
a reunião? Quando esse problema 
terá um fim definitivo? Vamos seguir 
pressionando até que a empresa co-
loque um basta nisso! 

que fique ClAro: 
Assédio moral é crime

O assédio moral é o abuso de 
autoridade exercido no am-

biente de trabalho. Isso significa 
que a pessoa que comete o assé-
dio moral gera situações de humi-
lhação, fazendo com que a vítima, 
por ventura, se sinta ofendida e 
rebaixada. Situações humilhantes, 
metas inatingíveis, rigor excessi-
vo, apelidos pejorativos, ameaça de 
demissão, isolamento, difamação 
e ocupações desnecessárias são al-
guns exemplos de assédio moral.

Normalmente, o assédio moral é 
praticado dentro da hierarquia 
do trabalho, ou seja, quando che-
fes abusam do poder que lhes é 
creditado.

O grande problema desse abuso é 
que as pessoas, com medo de per-
derem o emprego, não denunciam 
a ocorrência. Seguindo essa onda 
do silêncio, os colegas de trabalho 
também não se opõem à situação. 

O Ministério Público do Trabalho 
(MPT) entrou de cabeça neste 

ano na campanha pelo fim do assédio 
moral. Reconhecendo a importância 
do tema e o esforço dos sindicatos 
para acabar com essa prática, o órgão 
do governo está exibindo vídeos nas 
emissoras de televisão para chamar a 
atenção sobre o assunto. O comercial 
mostra um chefe que cria o prêmio 
“Incompetente do Mês”. Nele, um 

empregado é humilhado na frente dos 
demais. 

Já existem diversos casos de condena-
ção de empresas no Ministério Público 
por assédio moral. O apelo é claro: não 
se cale, denuncie! O Sindicato preci-
sa saber se isso ocorrer no seu local de 
trabalho e, se a empresa não resolver 
por bem, terá de resolver sentindo no 
bolso, via Justiça.  

Já viu a campanha do 
Ministério Público do Trabalho?

O que é?

Trabalhador da Atento sofre nas operações Bradesco, Itaú e Vivo

Solicite para o representante 
do Sintetel na sua empresa 
a cartilha de assédio moral 
e sexual. O livreto, que 
orienta o trabalhador sobre 
os dois temas, é distribuído 
gratuitamente para os 
trabalhadores

Na maioria dos casos, o abuso é 
cometido para gerar um ambiente 
insustentável, que force o traba-
lhador a pedir demissão e, assim, 
não trazer custos trabalhistas para 
a empresa.

 Denúncia
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Xô pl 4330: no diA do trAbAlho, 
sindiCAlistAs descem o pAu no projeto  

que regulAmentA a terCeirizAção

gênero, rAçA e juventude: evento da 
ugt debate justiçA e inClusão

A UGT (União Geral dos Trabalha-
dores), central sindical a qual o 

Sintetel é filiado, organizou um semi-
nário sobre os “30 anos da redemo-
cratização do Brasil”. O evento acon-
teceu em 29 e 30 de abril como parte 
da comemoração pelo 1º de Maio, Dia 
do Trabalho. 

O presidente da UGT, Ricardo Patah, 
falou sobre a participação do movi-
mento sindical na luta pelo fim da 
ditadura e sobre os desafios atuais da 
sociedade. “Muitos dos que aqui es-
tão ajudaram a construir o processo 

de redemocratização do Brasil. Anos 
depois, assistimos a volta das pessoas 
às ruas, em 2013 e 2015, para protestar 
contra um quadro de crise em diver-
sas áreas, inclusive na questão da ci-
dadania. Esse evento é para debater-
mos o papel do movimento sindical 
nesse contexto”. 

Os convidados que compuseram a 
mesa de abertura alertaram para o de-
licado momento da política brasilei-
ra, no qual diversos temas conserva-
dores estão avançando no Congresso 
Nacional sem a devida atenção e mo-

bilização da sociedade. “Não consigo 
entender como esse Congresso em 
vez de regulamentar a terceirização 
resolve precarizar as condições de 
trabalho”, afirmou Patah em referên-
cia ao Projeto de Lei 4330, que regula-
menta de forma negativa a terceiriza-
ção. “Por isso estamos na rua contra 
esse projeto absurdo”. 

O ex-prefeito de São Paulo e ministro 
das cidades Gilberto Kassab ressal-
tou em seu discurso o papel da UGT 
em Brasília juntos aos parlamentares. 
“Nos últimos dias vimos como foi im-

portante a participação da UGT no 
Congresso em defesa dos trabalhado-
res, em favor de melhorar o projeto da 
terceirização”, disse Kassab.

O presidente do Sintetel e da Fenattel, 
Almir Munhoz, criticou o Congresso re-
trógrado e a falta de engajamento polí-
tico da sociedade. “Temos nossa parce-
la de culpa porque não damos o devido 
valor ao nosso voto, nós não prestamos 
atenção devida em quem estamos vo-
tando”, disse. “Por isso temos um pro-
jeto de terceirização que, do jeito que 
está, piora a vida do trabalhador”.

Por uma sociedade mais justa, 
igualitária e inclusiva, a UGT, 

central sindical da qual o Sintetel 
faz parte, promoveu a 3ª Conferência 
Gênero, Raça e Juventude. O evento 

ocorreu na colônia dos Fecomerci-
ários, em Praia Grande, de 27/04 a 1º 
de maio.

Uma delegação de diretores e dele-
gados do Sintetel também participou 
das atividades que tinham como ob-
jetivo criar um aparato de propostas 
a serem levadas ao Congresso Nacio-
nal da UGT.  

O documento servirá como um sina-
lizador para central sindical em seus 
próximos passos na defesa da classe 
trabalhadora.

Festa e trabalho permearam o cli-
ma do evento, que contou com uma 
apresentação de dança e números 
de capoeira como forma de resgatar 
a matriz africana. Estiveram presen-
tes Cenise Monteiro (diretora da 
secretaria da Mulher do Sintetel), 
Alessandro Belchior (secretaria de 
Direitos Humanos de SP e coor-
denador de políticas LGBT), Alan 
Combo (secretaria de Política e Tra-
balho para a Juventude de SP), De-
nise Mota (secretaria Municipal de 
Políticas para Mulheres de SP), entre 
outras autoridades. 

A dirigente do Sintetel Cenise Mon-
teiro disse que os direitos reais para 
a raça negra, assim como os das mu-
lheres, devem ser conquistados de 
uma vez por todas. “Não importa a 
nossa cor, orientação sexual, temos 
que estar juntos. Nesse dia, tiramos 
grandes lições. Foram reflexões que 
todos os dirigentes poderão discu-
tir em seus respectivos sindicatos”, 
analisou. “Contamos com partici-
pação dos jovens. Precisamos de 
gente que queira ter essa história 
em suas mãos para dar continuida-
de”, concluiu. 

o presidente do sintetel, Almir munhoz, discursa em defesa dos direitos trabalhistas


