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Prestadoras/Operadoras

SINTETEL recebe
homenagem na Alesp

pelos 80 anos de fundação

É uma honra e ao 
mesmo tempo um 
grande desafio, estar 
à frente desta históri-
ca entidade na mes-
ma época em que ela 
completa 80 anos de 
lutas! Temos muitos 
desafios para enfren-
tar daqui para frente. 

O 5G é uma nova tec-

PALAVRA DO PRESIDENTE

O Sindicato foi homenageado com o Certificado 
de Reconhecimento pelos seus 80 anos.  

Veja mais na pág. 3

Ability Osasco está com o SINTETEL

Trabalho reconhecido! Cresce a 
taxa de associação ao SINTETEL

Veja ainda nesta edição notícias do setor.

nologia que trará novos negócios, novas neces-
sidades de qualificação de pessoal e geração em 
curto prazo de mais de 1,5 milhão de empregos.

Mas, para isso, nossa categoria tem que estar pre-
parada. Nosso Sindicato está correndo para requa-
lificar os trabalhadores para este novo desafio. 

Prova disso, é a parceria que firmamos com o Insti-
tuto Monitor e com as empresas que atendem nos-
so Estado como a Ability, a Icomon, a TEL e a Tele-
mont. Nosso objetivo é preparar os trabalhadores 
para um futuro tecnológico diferente do atual.

A sindicalização dos trabalhadores é outro grande 
teste que o SINTETEL está enfrentando.

O SINTETEL busca estratégias para aumentar o 
seu número de associados, pois são eles que da-
rão o suporte necessário para que a defesa da ca-
tegoria não sofra baixas e que o Sindicato continue 
forte e combativo.

Estamos no caminho certo. Quero destacar que nos 
últimos seis meses nós conseguimos conquistar 6 mil 
novos associados ao SINTETEL. Isso para nós é um 
grande motivo de comemoração. E seguimos na luta!

O fortalecimento do movimento sindical é priorida-
de na minha gestão. Nesse momento que antecede 
as eleições de 2022, nossa prioridade é apoiar can-
didatos comprometidos com a classe trabalhadora.

Gilberto Dourado 
Presidente do SINTETEL
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Em seis meses o Sindicato realizou 6 mil novas 
associações. Esse é um resultado do trabalho 
do SINTETEL na base.

Os trabalhadores estão aderindo cada vez mais 
ao Sindicato, pois nossa diretoria leva solu-
ções, conquistas e confiança para a categoria.

Um trabalho realizado pela diretoria e pelos 
representantes de base do SINTETEL, que por 
meio de novas demandas e troca de informa-
ções, ajudam a promover ações diretas do Sin-
dicato na base. 

O resultado eficaz na solução de problemas nas 
empresas, além da luta firme nas mesas de ne-
gociações tem trazido resultados significantes.

O papel dos representantes sindicais é cons-
cientizar os trabalhadores, trazê-los para o 
Sindicato e, consequentemente, fazer das tele-
comunicações uma categoria ainda mais forte 
e atuante. 

Confiança e determinação: SINTETEL 
amplia seu quadro de associados

Por iniciativa do deputado estadual Rafael Silva, o SINTETEL 
recebeu o Certificado de Reconhecimento pelos seus 80 anos 
de fundação e pela sua luta em defesa da categoria dos traba-
lhadores em telecomunicações. O Ato Solene ocorreu em 3 de 
agosto, no auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo.

Além do Deputado Rafael Silva, estiveram presentes à ceri-
mônia o deputado federal, Ricardo Silva; o Presidente do SIN-
TETEL, Gilberto Dourado; o vice-Presidente, José Roberto; o 
Presidente da UGT, Ricardo Patah; o representante da Fenin-
fra, Diego Xavier; o pré-candidato a deputado federal, Antonio 
Neto, o pré-candidato a deputado estadual, Vitor Marques e a 
diretoria, delegados de base e os funcionários do SINTETEL, 
que compuseram a plenária.

Para o Presidente Gilberto Dourado, durante esses 80 anos o 
SINTETEL teve importante papel nas conquistas dos trabalha-
dores. “É importante lembrar as lutas iniciadas por meus an-
tecessores, e que continuará na minha gestão. Serão muitos 
os desafios. O 5G está aí e nós, enquanto categoria represen-
tativa das telecomunicações, temos que estar preparados. Es-
tamos correndo para requalificar os trabalhadores para esse 
novo momento”, disse Gilberto.

O deputado federal, Ricardo Silva, lembrou de algumas lutas ini-
ciadas pelo SINTETEL e que se estende para outras categorias. 
“Quero parabenizar o SINTETEL e relembrar que nessa história 
algumas batalhas foram travadas por este Sindicato e que se 
estendeu para outros trabalhadores. Nós temos que mostrar ao 
povo essas lutas. Por exemplo, o 13º salário surgiu da luta dos 
telefônicos quando havia somente o abono natalino.

A participação das mulheres no movimento sindical foi repre-
sentada pela diretora de relações internacionais da FENATEL, 
Cristiane do Nascimento. “A participação feminina é importan-
te para a construção da nossa história. Hoje temos bandeiras, 
como a luta pela Ratificação da Convenção 190 da OIT, que 
nos arma e nos ajuda na desconstrução de ambientes insalu-
bres”, disse Cristiane. 

SINTETEL É HOMENAGEADO COM O CERTIFICADO 
DE RECONHECIMENTO PELA ALESP

Gilberto Dourado, Presidente do Sintetel, discursa na ALESP

O publico vibrou com a homenagem

Ricardo Patah, presidente da UGT; Ricardo Silva, deputado federal; 
Rafael Silva, deputado estadual; Gilberto Dourado, presidente do 
SINTETEL; José Roberto, presidente da CONTICOP e Cristiane do 
Nascimento, diretora de Relações Internacionais da FENATTEL

Deputado Estadual Rafael Silva discursa durante o evento.
Icomon
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FILIADO  A:

EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo

O desemprego é um dos grandes problemas sociais 
que o Brasil enfrenta na atualidade. Com intuito de 
amenizar tal cenário, o SINTETEL participou do Mu-
tirão Nacional do Emprego 2022, organizado pela 
UGT (União Geral dos Trabalhadores) em parceria 
com o Sindicato dos Comerciários de São Paulo. 

A ação teve a intenção de reintegrar parte dos 12 
milhões de desempregados (segundo o IBGE) ao 
mercado de trabalho. O mutirão aconteceu em 
maio deste ano.

Foram mais de sete mil vagas ofertadas no setor 
de telecom e mais de seis mil em outras áreas, por 
todo Brasil.

As vagas continuam sendo ofertadas, semanalmen-
te, na plataforma digital do SINTETEL “Painel de Va-
gas”.  Acesse: https://paineldevagas.sintetel.org/

SINTETEL participa do Mutirão 
Nacional do Emprego 2022

Após longas e exaustivas negocia-
ções, o SINTETEL conseguiu signi-
ficativos avanços e fechou com as 
empresas prestadoras de serviços 
um percentual de reajuste, conten-
do 2 dígitos, para a Convenção Co-
letiva 2022/2023, com data-base 
em 1º de abril.

Tal conquista tem um significado 
importantíssimo para os trabalha-
dores do setor, diante da carestia e 
da persistente alta inflacionária nos 
preços dos alimentos e serviços. 

SINTETEL conquista reajuste com 
dois dígitos para trabalhadores das 

prestadoras de serviços
Vale lembrar também, que nos úl-
timos quatro anos a categoria teve 
seu salário reajustado com índices 
variando entre 1,81 a 6 por cento.

Confira!

Foi concedido um reajuste de 10% 
sobre os valores praticados em 
31/03/2022, sendo:

• 3,5% foi aplicado na folha de ju-
nho/2022, sobre os valores prati-
cados em 31/03/2022, e;

• 3% a partir da folha de outu-
bro/2022, sobre os valores prati-
cados em 31/03/2022, e;

• 3,5% a partir da folha de feverei-
ro/2023, sobre os valores pratica-
dos em 31/03/2022;

Veja a proposta completa da Con-
venção Coletiva em www.sintetel.org

Os trabalhadores da VIVO aprovaram, por gran-
de maioria, as propostas para o Acordo Coleti-
vo 2022/2024 e os PPRs 2022 e 2023. 

O SINTETEL realizou 82 assembleias de 8 a 10 
de agosto em todo o estado de São Paulo.

Os trabalhadores reconheceram o empenho 
da direção do SINTETEL e demonstraram com 
grande participação nas assembleias com uma 
aprovação maciça das propostas.

Sindicato forte é Sindicato atuante, com categoria 
organizada e trabalhador valorizado!

Fortaleça seu Sindicato! Fortaleça o SINTETEL sem-
pre lutando por você!

Para saber da proposta na integra acesse 
www.sintetel.org

98% dos trabalhadores da 
VIVO aprovam as propostas  

de Acordo Coletivo e dos PPRs


