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Fortaleza, 16 de maio de 2016 
 

OPOSIÇÃO 

MENTIR É FEIO E DÁ PROCESSO 
 

Em um ato de total desespero um grupo 
vem distribuindo um  boletim onde acusa o 
SINTTEL-CE e a FENATTEL de trair os 
trabalhadores da Contax, no que diz respeito a 
negociação do reajuste salarial anual. 

Talvez por ainda não terem conseguido 
superar a derrota nas últimas eleições do 
sindicato tentam deturpar as informações e 
confundir os trabalhadores. O fato é que mentir 
além de feio, dá processo! 

Em nenhum momento, como é dito no 
informe, foi mudada a data base dessa 
categoria, que permanece em 1º de janeiro e 

para que essa mudança aconteça, não é o Sindicato, muito menos a Federação que aprovam. É 
necessário chamar uma assembleia para que OS TRABALHADORES aprovem ou não. E foi 
exatamente o que aconteceu em relação ao reajuste salarial deste ano. Para quem não lembra, no 
dia 26 de fevereiro, período da greve dos teleoperadores, foi convocada uma assembleia com os 
trabalhadores da Contax (Borges de Melo e Nascente), onde decidiram aceitar/ aprovar o Acordo 
com 63,03% dos votos (veja resultado abaixo). 
 
DIANTE DOS FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS 
 

Dessa forma, não existe nenhum ato de traição, nem 
por parte do SINTTEL-CE, nem pela FENATTEL. A atual 
gestão do Sindicato sempre estará ao lado do 
trabalhador, pois sabe que a união faz a força e nos torna 
mais forte. 

Diante disso, reafirma seu principal compromisso, 
que é sempre defender o trabalhador contra abusos e 
retirada de direitos, buscando melhores condições de 
trabalho. E lembre-se: naqueles dias que você estava no 
sol quente onde eles estavam???  
 
 
 
 
 

 

RESULTADO DA ASSEMBLEIA 
CONTAX - BORGES DE MELO 
Total de Votos: 2.888 
Sim: 1925 
Não: 955 
 
CONTAX - NASCENTE 
Total de Votos: 615 
Sim: 283 
Não: 321 



ASSÉDIO E PERSEGUIÇÃO CONTINUAM NA CONTAX 
 

A nova onda agora na Contax é perseguir quem 
tentar solucionar mudança de escala ou trocas de turno. 
Além de limitar a ação dos dirigentes sindicais  e 
dificultar a solução  a empresa ainda ameaça seus 
trabalhadores. 

As ameaças começam a surgir por parte de alguns 
supervisores. Trocas de turnos, de baterias e outras 
mudanças estão sendo impostas no telecentro, tanto na 
Contax B Melo quanto no Nascente, onde são também 
aplicadas suspensões e advertências sem justificativa 
plausível.  

Porém, se a Contax esqueceu, vale lembrar que 
todo trabalhador tem direito a buscar melhor condição 
de trabalho. Quando aconteceu um principio de incêndio no prédio Nascente a 
empresa queria que todos trabalhassem com o mau cheiro de enxofre. Foi necessária 
a presença do SINTTEL-CE para salvaguardar os trabalhadores do perigo posto. 
Levante a voz e defenda-se junto com o SINTTEL-CE. 

 
 

A NOVELA PLANO DE 
SAÚDE CONTINUA 

 

Como não cumpriu o que 
havia prometido na negociação, 
em relação ao plano de saúde, a 
Contax além de ter alterado o 
plano e a categoria do plano, ainda 
aumentou a coparticipação de 
30% para 40% e incluiu o 
pagamento de alta complexidade.  

Diante disso, o SINTTEL-CE 
chamou nova reunião de negociação, pois a mudança imposta pela prestadora vem 
causando bastante prejuízo ao trabalhador. Após pressão do SINTTEL aconteceu 
reunião com o HapVida. A Contax ficou de enviar a tabela de limitadores de valores 
de desconto mas ainda não apresentou. 

 
Vale lembrar que a saúde do trabalhador é um aspecto que deve sempre ser 

levado em consideração pelas empresas. O trabalhador estando bem, seu serviço é 
mais produtivo e não há descontinuidade. Agora sem saúde ninguém consegue! 

 
 

FILIE-SE AO SINTTEL-CE! FAÇA PARTE DO NOSSO TIME! 
 

 


